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kvaltuuston pj. / sihteeri
kvaltuuston vpj.
talouspäällikkö

84-113 §§
84 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
85 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
86 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Pynnönen ja Topi
Saarelainen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI JA ALLEKIRJOITUKSET:

Panu Partanen
kirkkoherra

Marja Korhonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme.
Toivakassa 29.11.2018

Toivakassa 29.11.2018

__________________________
Sirkka Pynnönen
Pöytäkirjantarkastaja

__________________________
Topi Saarelainen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja nähtävillä kirkkoherranvirastossa 30.11.2018 – 19.12.2018 sen aukioloaikoina.

Panu Partanen, kirkkoherra
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87 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoherran esitys: Kokous käydään tässä esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkoherran muutosesitys: Lisätään esityslistaan pykäläksi 111
tietosuojavastaavan nimeäminen, jolloin pykälät tiedoksi ja kokouksen päätös siirtyvät
yhden pykälän eteenpäin.
PÄÄTÖS: Muutosesitys hyväksyttiin.

88 § SOPIMUS MUURAMEN SEURAKUNNAN KANSSA VIRKATODISTUSTEN,
SUKUSELVITYSTEN, SUKUTUTKIMUSTEN YMS. VASTAAVIEN TEKEMISESTÄ
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen ja talouspäällikkö Heikki Kangas
Toivakka ja Muurame tekevät jo tällä hetkellä sopimusyhteistyötä talous- ja
henkilöstöhallinnossa. Kyseisellä sopimuksella Muuramen seurakunnan
taloustoimisto vastaa Toivakan seurakunnan taloustoimistolle kuuluvista töistä ja
Muuramen talouspäällikkö on myös Toivakan talouspäällikkö. Järjestely tehtiin siinä
vaiheessa, kun Toivakan seurakunnan talouspäällikkö jäi eläkkeelle ja Toivakka haki
taloudellisia säästöjä palkkakustannuksiin.
Nyt tilanne on sama kirkkoherranviraston osa-aikaisen työntekijän kohdalla – hän
eläköityy tammikuun lopussa 2019. Uusi järjestely on ajankohtainen.
Seurakunnan jäsenrekisterikokonaisuuden (virkatodistukset, sukuselvitykset,
sukututkimukset ym.) hallinta vaatii kokemusta, tarkkuutta ja ammattitaitoa. Tähän
työhön on Muuramessa osa-aikainen työntekijä. Mikäli hän tekisi samoja tehtäviä
myös Toivakkaan, tällöin ei tarvitsisi palkata tai kouluttaa uutta työntekijää.
Suunnitelmana on, että toimistosihteerin asiakaspalveluosuuden ottaa hoitaakseen
osa-aikainen vt. kanttori (ks. seuraava pykälä). Tätä järjestelyä puoltaa myös
meneillään oleva siirtymäaika: valmisteilla on seurakuntien yhteinen keskusrekisteri,
jonne jäsenkirjanpito siirtyy. Sen jälkeen tähän liittyvää erityisosaamista ei Toivakan
seurakunnassa joka tapauksessa tarvita.
Seuraavassa sopimuspohja Muuramen seurakunnan kanssa solmittavaa yhteistyötä
varten. Sopimuksen voimaantulo edellyttää molempien seurakuntien kirkkovaltuuston
hyväksynnän.
SOPIMUS VIRKATODISTUSTEN, SUKUSELVITYSTEN, SUKUTUTKIMUSTEN
YM. VASTAAVIEN TEKEMISESTÄ
Tällä sopimuksella Muuramen seurakunta vastaa Toivakan seurakunnan
virkatodistusten, sukuselvitysten, sukututkimusten ja lääketieteellisten tutkimusten
tekemisestä Kirjuri ohjelmalla.
Muuramen seurakunta tekee erikseen Muuramesta käsin Kirjuri-ohjelmistoa ja
digitoitua aineistoa hyödyntäen Toivakan seurakuntaan tulevat edellä mainitut
pyynnöt.
KUSTANNUSTENJAKO
Muuramen seurakunta laskuttaa Toivakan seurakuntaa tehdyistä em. töistä kuluneen
ajan perusteella työn tehneen työntekijän palkka- ja sivukulujen perusteella.
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Jos selvitysten tekeminen vaatii käyntiä Toivakassa, peritään palkkakulujen lisäksi
matka- ja päivärahakulut Toivakan seurakunnalta.
Kaikista muista kustannuksista, kuten työterveyshuolto, henkilökunnan
virkistystoiminta, työhuone- ja laitekustannukset, koulutus, puhelinmaksut, vastaa
Muuramen seurakunta.
Tehtyjen em. töiden laskutus asiakkailta kuuluu taloushallinnon sopimuksen piiriin.
SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN
Tämä sopimus tulee voimaan 1.2.2019 ja se on voimassa toistaiseksi. Osapuolet
ovat sopineet, että sopimus on irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla.
Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Tämä sopimus on hyväksytty Muuramen kirkkovaltuustossa [xx.xx.xxxx]
Tämä sopimus on hyväksytty Toivakan kirkkovaltuustossa [xx.xx.xxxx]
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen ja esittää sen
hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
89 § TOIMISTOSIHTEERIN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN JA TEHTÄVÄNKUVA
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Koko pöytäkirjan pykälä nähtävissä kirkkoherranvirastossa.
Nykyinen osa-aikainen toimistosihteeri Sointu Ijäs eläköityy tammikuun 2019 lopulla.
Tehtävän täyttämisestä on keskusteltu kaikkien seurakunnan osa-aikaisten
työntekijöiden kanssa ja tarjottu sitä sisäisesti määräaikaisena.
Keskusteluiden pohjalta parhaaksi vaihtoehdoksi nousi, että osa-aikainen vt. kanttori
Päivi Perttilä ottaa vastaan tehtävän sitä varten laaditulla tehtävänkuvalla (LIITE 1).
Työnantajan edustaja (Panu Partanen), työntekijä ja työntekijöiden edustaja (Sointu
Ijäs) kävivät neuvottelun 14.11.2018 toimistosihteerin tehtävänkuvasta,
vaativuusryhmästä ja palkkauksesta. Se allekirjoitettiin yhteisymmärryksessä.
Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.1.-31.8.2019 ja siihen sisältyy lähetyksen tehtäviä.
Kirkkoherran esitys: Otetaan vt. kanttori Päivi Perttilä osa-aikaiseen
toimistosihteerin tehtävään ajalle 1.1.-31.8.2019 sekä hyväksytään siihen kuuluva
tehtävänkuva, vaativuusryhmä ja palkka.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi: Päivi Perttilä, työntekijät, kirkkovaltuusto
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90 § VALTUUSTOALOITE JOHTOKUNTIEN TARKISTAMISESTA
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marja Korhonen teki 7.5.2018 valtuustoaloitteen
johtokuntien rakenteiden ja vastuualueiden tarkistamisesta vaalikaudelle 2019-2022.
Asiasta on kirkkoneuvostosta keskusteltu pariinkin otteeseen. Lisäksi kirkkoherra
pyysi sähköpostitse 17.9.2018 työntekijöiltä, johtokunnilta ja luottamushenkilöiltä
palautetta asiaan liittyen (LIITE 2).
Palautteen pohjalta johtokunnista luopuminen sai kannatusta: se toisi lisää
joustavuutta toimintaan. Samoin ajatus, että työalat jatkaisivat toistaiseksi omina
vastuuryhminään, sai kannatusta enemmän kuin niiden yhdistäminen. Viestintään
toivottiin panostusta ja viestintäryhmän perustaminen vaikuttaisi järkevältä ratkaisulta.
Lisäksi palautteissa peräänkuulutettiin lähetystyön ja viestinnän läpäisevyyttä
suhteessa kaikkiin työaloihin.
Harkituinta on edetä asiassa asteittain, kokeiluluonteisesti. Johtokunnat lakkautetaan
mutta vastuuryhmät perustetaan vastaavasti, lisäten siihen viestinnän. Uudet
vastuuryhmät olisivat: kasvatus, lähetys, diakonia, jumalanpalvelus ja musiikki sekä
viestintä. Yhteistyön lisääminen vastuuryhmien välillä on tarpeen. Vastuuryhmien
rakenteita ja vastuita tarkastellaan valtuustokauden jälkeen. Nopeasti muuttavassa
toimintaympäristössä ei kannata heti ”lukita” tiettyä toimintamallia, vaan kerätä
palautetta kokeilemalla, jolloin vastuuryhmien toimintaa voidaan kehittää edelleen.
Valmistelijan ehdotus on, että vaalikauden 2019-2022 aikana kirkkoneuvosto vastaa
vastuuryhmistä, niiden perustamisesta, jäsenten nimeämisestä ja yhteisestä
toimintasäännön luomisesta. Tulevalla nelivuotiskaudella vastuuryhmät rinnastetaan
tilapäiseen toimikuntaan kokeiluluonteensa vuoksi. Kirkkojärjestys mahdollistaa
tämän menettelyn: ”Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia,
joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös
voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi” (KJ 9:4).
Vastuuryhmien jäsenmäärä säilyy nykyisellä tasollaan ja niille voidaan sallia pieni
liikkumavara (4-6 luottamushenkilöä). Jokaisessa vastuuryhmässä on myös
työntekijöiden edustus (1-3 hlöä)
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kirkkovaltuusto saa tarpeeksi tietoa vastuuryhmien
toiminnasta. Vastuuryhmien toimintasääntöön kirjataan velvoite kokousmuistioiden
lähettämisestä kirkkoneuvostolle.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1) Kirkkovaltuusto lakkauttaa nykyiset johtokunnat (lapsi- ja nuorisotyön johtokunta,
diakonian johtokunta, lähetystyön johtokunta) ja niiden johtosäännöt.
2) Kirkkovaltuusto valtuuttaa pykälän KJ 9:4 nojalla kirkkoneuvoston vastaamaan
vuosina 2019-2022 uusien vastuuryhmien perustamisesta, nimeämisestä ja niiden
yhteisen toimintasäännön luomisesta.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
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91 § HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2019
Kirkkoherran esitys: Hyväksytään kirkkoherran valmistelema henkilöstön
kehittämissuunnitelma ja sisällytetään se kirkkoneuvoston toiminta- ja
talousarvioesitykseen 2019 (LIITE 3).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi: Työntekijät
92 § KIRKKOKOLEHDIT 1-4 / 2019
Kirkkoherran esitys: Merkitään tiedoksi kolehtisuunnitelma 1-4 / 2019 (LIITE 4).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi: Seurakuntamestari ja muut työntekijät.
93 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAPOLITIIKKA
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Kirkkoherran esitys: Hyväksytään Toivakan seurakunnan tietoturva- ja
tietosuojapolitiikka sekä prosessikaavio rekisteröidyn oikeuksista (LIITTEET 5-7).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: Tietosuojavastaavan yhdyshenkilö (Elina Sarlund)
94 § TALOUSARVION SITOVUUSTASO 2019
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen sitovuustason eri hallintoelimiin nähden. Seurakunnan
taloussäännössä voidaan määrätä, miten talousarvio sitoo käyttäjiään kirkkovaltuustoon 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.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019
talousarvion sitovuustason seuraavasti:
- Kirkkoneuvoston osalta talousarvion sitovuustaso on pääluokkataso / toimintakate
(ulkoinen) kirkkovaltuustoon nähden.
- Johtokuntien / vastuuryhmien / työalojen osalta talousarvion sitovuustaso on
tehtäväaluetaso / toimintakate (ulkoinen) kirkkoneuvostoon nähden.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
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95 § VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA (SEKÄ VUOSIEN 2020-2021
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA)
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen ja talouspäällikkö Heikki Kangas
Kirkkoneuvoston on annettava talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys
kirkkovaltuustolle, joka hyväksyy sen vuoden loppuun mennessä. Kirkkovaltuusto
hyväksyy kutakin varainhoitovuotta varten talousarvion ja sen hyväksymisen
yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarviovuosi on toiminta- ja
taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi (KJ 15:1,1).
Kirkkoherra esittelee toimintasuunnitelman, talouspäällikkö talousarvion.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan
toimintasuunnitelman vuodelle 2019 (2020-2021) ja esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi (LIITE 8).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
----Vuoden 2019 alijäämä on 55 466 € (käyttötalous– ja tuloslaskelmaosa). Alijäämä
katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä.
Tilinpäätöksen 2017 mukaan seurakunnan taseessa oli 31.12.2017 ylijäämää
282 690,77 euroa. Kun 2017 ylijäämästä vähennetään vuodelle 2018 budjetoitu
57 640 euron alijäämä, on vuodelle 2019 arvioidun 55 466 euron alijäämän jälkeen
31.12.2019 taseessa ylijäämää 169 584,77 euroa.
Investointiosan talousarvio 2019 yhteensä 35 000 €.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarvion 2019 ja
taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 ja esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi (LIITTEET 9a-e).
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
96 § HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2019
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Toivakan seurakunnan
hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019 ja esittää sen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi (Liite 10).
Hautainhoitorahaston talousarvio on tasapainossa.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
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97 § LUOTTOTAPPIOT VUODELLE 2018
Valmistelu: talouspäällikkö Heikki Kangas
Seurakunnalle on koitumassa 1464,50 euron luottotappio maksamattomasta
hautaukseen ja perunkirjoitukseen liittyvästä laskusta. Lasku on muodostunut jo
alkuvuodesta ja edellinen talouspäällikkö Pirjo Korhonen on ollut yhteydessä laskun
maksajaan ja sopinut maksuohjelmasta. Maksuohjelma ei ole kuitenkaan tähän
mennessä toteutunut.
Talouspäällikön esitys: Maksu kirjataan kirjanpitoon luottotappiona, mutta sen
perintää jatketaan. Kirkkoneuvosto päättää perinnän tavoista.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti, että maksu kirjataan luottotappioksi ja että
perintää jatketaan. Kirkkoneuvosto seuraa tilannetta ja päättää tarvittaessa
järeämmistä toimenpiteistä.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: Päätöstä koskevat henkilöt
98 § HAUTAUSMAIDEN AITOJEN UUSIMINEN
Valmistelu: talouspäällikkö Heikki Kangas
Seurakunnan molempien hautausmaiden puisten ympärysaitojen kunto on heikko.
Asia on noussut esille aina hautausmaakatselmuksissa. Aitojen maalaamista on
pohdittu, mutta todettu turhaksi puisen aidan lahon vuoksi.
Kesällä 2018 aitaa uusittiin kirkon edestä ja tarkoitus olisi samanlaisella aidalla uusia
molempien hautausmaiden ympärysaidat. Aidan uusimiseen antaa mahdollisuuden
työn osuuden saaminen Lions-järjestön kautta. Näin ollen seurakunnan
maksettavaksi jäisi materiaalikustannukset, joihin voi hakea avustusta
kirkkohallitukselta.
Kirkkoneuvoston varajäsen Juha Juusela ja kirkkoneuvoston jäsen, rakennusalan
insinööri Topi Saarelainen ovat tehneet piirrokset ja laskelmat uuden aidan
kustannuksista. Laskelman mukaan aidan materiaalien kustannukset ovat 24 977
euroa. Materiaalikustannukset ovat kokonaisuudessaan laitettu vuoden 2019
talousarvioon investointina (LIITTEET 11a-g).
”Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2017 5.6.2017
RAKENNUSAVUSTUS 2018
Yleistä
Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten
jakoperusteet muuttuivat vuoden 2016 alusta. Muutoksesta tiedotettiin yleiskirjeellä 25/2016.
Tämä yleiskirje korvaa sen, ja on edelleen tarkoitettu seurakuntien toiminnan ohjeeksi.
Jakoperusteiden muutos johtuu ennen kaikkea rahoitustavan muutoksesta. Seurakuntien
saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttui vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Lisäksi
hakuprosessin uudistuksessa täsmennettiin avustusten myöntämisperusteita, tuen
kohdistumista, hakuprosessia ja avustusten käsittelyä sekä tilitysmenettelyä. Hakuprosessissa
siirryttiin sähköiseen asiointiin. Rakennusavustuksen perusteita varaudutaan tarkistamaan
edelleen kirkon kiinteistörekisteri Basiksen käyttökokemusten perusteella.
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Jakoperusteissa painotetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoa.
Seurakuntien on huolehdittava arvorakennuksistaan. Asiantuntijana tässä työssä toimii
useimmiten Museovirasto. Suojelemattomien rakennusten ja toimitilojen ylläpitoon haettuja
avustuksia arvioitaessa korostetaan puolestaan taloudellisuutta.
Rakennusavustukset jakautuvat kahteen ryhmään:
- valtion rahoituksesta jaettava avustus
- kirkon keskusrahaston tuki
Valtion rahoituksesta jaettava avustus
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin
tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Eräillä yhteiskunnallisilla tehtävillä tarkoitetaan laissa
hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten
ylläpitoon liittyviä, laeissa säädettyjä tehtäviä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla
rakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa lailla tai kirkkohallituksen päätöksellä suojeltuja
rakennuksia.
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella suojeltuja
kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin
erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää
suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden
vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä suojellun kirkon pihan käytävien,
aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkkopihan korjaus- ja
konservointitöihin avustusta voidaan myöntää, jos kyseessä on suojelukohde.
Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja kirkkosalin sisustus, kuuluu myös tämän
avustuk-sen piiriin. Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia
rakennuksia, voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää
Museovirastolta lausuntoa asiasta, kun avustushakemus koskee suojeltua rakennusta.
Kirkon keskusrahaston tuki
Kirkon keskusrahaston tuki koskee niitä seurakuntien rakennuksia ja tiloja, jotka eivät ole
suojeltuja. Hautausmaa on tämän tuen piirissä vain silloin, kun korjaus- tai rakennustyö
tapahtuu kirkkopihassa. Yleensä avustusta myönnetään olemassa olevien rakennusten
korjaamiseen ja muuttamiseen. Jos kyse on uudisrakentamisesta, seurakunnan edellytetään
toimittavan hakemuksensa liitteenä tarve- ja hanke-suunnitelman lisäksi ajantasainen
kiinteistöstrategiansa lähivuosille. Tämä on suositeltavaa myös laajojen korjaus- ja
muutoshankkeiden perusteluna. Kirkkohallituksella on mahdollisuus pyytää ao. hiippakunnan
tuomiokapitulilta lausunto hankkeesta.
Kirkon keskusrahaston avustusta ei voi hakea ulos vuokratun rakennuksen korjaamiseen.”
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hakee Kirkkohallitukselta Kirkon
keskusrahaston tuen maksimimäärää hautausmaa-aitojen uusimisen 24 977 euron
materiaalikustannuksiin.
Talouspäällikkö laatii tarvittavat asiakirjat rakennusavustushakemukseen
kirkkohallitukselle.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkohallitus
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99 § TALOUSARVION TOTEUMA
Valmistelu: talouspäällikkö Heikki Kangas
Talousarvio vuodelle 2018 näyttäisi toteutuvan, jolloin vuoden 2018 tulos olisi
alijäämäinen n. 50 000 euroa. Hiippakunnan koulutusavustuksesta ei ole vielä saatu
päätöstä. Tulopuolella myös metsänhakkuutulot eivät todennäköisesti toteudu
budjetoidulla tavalla talven viivästymisen vuoksi. Tehdystä puukaupasta on vielä
talvileimikot hakkaamatta, puukauppa arvoltaan n. 15 000 €. Se on jo huomioitu
vuoden 2019 talousarviossa tuloksi.
Ajankohdan mukaan toteuma-% olisi oltava n. 90. Joitakin yksittäisiä tilikohtaisia
ylityksiä on, mutta tiliryhmätasolla kuluissa ollaan tavoite-% ja joissain tuloissa se on
jo ylitetty (LIITE 12).
Talouspäällikön esitys: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi: -

100 § TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2023
Valmistelu: kirkkoherra Panu Partanen
Toivakan seurakunnan työterveyshuollon palvelut ostetaan Työterveys Aallolta
Jyväskylästä. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon. Nykyinen
toimintasuunnitelma päättyy 31.12.2018.
Uusi toimintasuunnitelma on tehty vuosille 2019-2023 (LIITE 13).
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy työterveyshuollon
toimintasuunnitelman vuosille 2019-2023.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: Työterveys Aalto.
101 § TOIVAKAN SEURAKUNNAN HALLINTORAKENNE TIEDOKSI KIRKKOVALTUUSTOLLE
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto tekee
seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset ja valitsee
jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat esimerkiksi
päätökset seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisvero,
rakennushankkeet ja uudet virat.
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Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan. Neuvoston kaikki jäsenet voivat olla valtuuston
jäseniä, mutta osa (maksimissaan 4 jäsentä) voivat olla myös muita kuin valtuuston
jäseniä.
Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden välein eli 2019 tammikuussa ja 2021
tammikuussa. Kokoukset 2-4 kertaa vuodessa.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa. Kirkkoneuvosto toimii
kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Tehtävät on määritelty
kirkkolain 10 luvussa. Tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää
sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.
Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa,
edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisyhteyksissä ja tekee sen
puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia, valitsee osan seurakunnan
viranhaltijoista.
Puheenjohtajana toimii kirkkoherra viran puolesta ja 6 luottamusmiesjäsentä.
Viransijaiseksi määrätty toimii samoin kuin vakinainen kirkkoherra.
Valtuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan – hänelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen, joka ei kuitenkaan toimi kirkkoneuvostossa
varapuheenjohtajana.
Valtuusto valitsee viisi muuta kirkkoneuvoston jäsentä ja näille jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen, joka kutsutaan paikalle varsinaisen ollessa estynyt.
Kirkkoneuvostossa täytyy noudattaa tasa-arvo-ohjeistusta. Se merkitsee, että 40 %
minimissään täytyy olla miehiä tai naisia. Kirkkoherra lasketaan mukaan kiintiöön.
Tämä tarkoittaa, että luottamushenkilöistä miehiä Toivakan kirkkoneuvostossa voi
olla 2-3, naisia puolestaan 3-4.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus
kirkkoneuvostossa, mutta ei äänivaltaa. Kirkkoneuvostolla on 6-8 kokousta vuodessa
sekä mahdollinen hallinnollisen johtoryhmän palaveri ennen varsinaista kokousta.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaan käytännössä henkilöityy seurakunnan
hallinnon, talouden ja omaisuuden hoidon luottamushenkilövalvonta. Hän osallistuu
tässä asemassa luottamushenkilönä keskeisiin kokouksiin ja sen lisäksi hänellä on
oikeus tarkistaa Kipa-kirjaukset.
Hallinnollinen johtoryhmä:
Ryhmä muodostuu kirkkovaltuuston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä
neuvoston varapuheenjohtajasta, kirkkoherra ja talouspäällikkö kuuluvat siihen viran
puolesta. Käydään läpi päätettäväksi tulevia asioita, 2-4 kokousta vuodessa.
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Työalojen vastuuryhmät (5):
Valitsee kirkkoneuvosto [vaatii kirkkovaltuuston päätöksen 19.12.2018]. Valitaan viisi
vastuuryhmää: kasvatus, lähetys, diakonia, jumalanpalvelus ja musiikki sekä
viestintä. Vastuuryhmiin kuuluu 4-6 luottamushenkilöä ja työntekijöitä 1-3. Työalat
johtavat työalansa toimintaa kirkkoneuvoston alaisuudessa. Kokouksia 2-5 kertaa
vuodessa.
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen ryhmä:
Ryhmän muodostaa valittu kirkkoneuvosto. Tarkastus suoritetaan vuotuisen
hautausmaakatselmuksen yhteydessä. Muistio lähetetään tiedoksi kirkkoneuvostolle
ja kirkkovaltuustolle.
Rakennustoimikunta:
Ryhmän valitsee kirkkoneuvosto. Rakennustoimikunta valitaan tarvittaessa
vaalikauden aikana suunnittelemaan rakentamisprosesseja. Tämä tulee kyseeseen
ennen kirkon remonttia kesällä 2020.
Vaalilautakunta:
Ryhmän valitsee kirkkovaltuusto keväällä 2022. Vaalilautakunta toimittaa seuraavat
seurakuntavaalit.
Sisäisen tarkastuksen ryhmä:
Ryhmä muodostuu viran ja aseman puolesta. Siihen kuuluvat kirkkoherra ja
talouspäällikkö sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvoston edustaja ja varaedustaja:
Rovastikuntaneuvoston edustajan ja varaedustajan valitsee kirkkovaltuusto.
Edustajat toimivat nelivuotisen valtuustokauden.
Jyväskylän rovastikunta muodostuu Jyväskylän Laukaan, Keuruun, Muuramen,
Petäjäveden, Multian, Toivakan ja Uuraisten seurakunnista. Rovastikunta toimii
yhteistoimintasopimuksen pohjalta ja sitä johtaa lääninrovasti.
Rovastikuntaneuvosto hyväksyy lääninrovastin esityksestä rovastikunnan toiminta- ja
taloussuunnitelman sekä talousarvion. Rovastikunnan talousarviovarat käytetään
rovastikunnalliseen toimintaan.
Talousarvion menot katetaan jäsenseurakuntien maksuosuuksilla, seurakunnissa
kerättävillä kolehdeilla ja toiminnasta kerättävillä osanottomaksuilla. Talousarviosta
aiheutuvat maksuosuudet määräytyvät seurakuntien jäsenmäärän suhteessa.
Seurakunnat vastaavat rovastikuntaneuvostoon ja toimikuntiin valitsemiensa
edustajien matkakuluista. Rovastikuntaneuvoston hyväksymän toiminta- ja
taloussuunnitelman ja talousarvion vahvistaa sekä tilinpäätöksen hyväksyy
lääninrovastin seurakunnan kirkkovaltuusto.
Tilit hoidetaan ja tarkastetaan osana lääninrovastin seurakunnan kirjanpitoa ja
tilintarkastusta. Tilien hoitamisesta maksetaan rovastikuntaneuvoston määräämä
palkkio. Kaksi kokousta vuodessa.
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Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta:
Valitsee kirkkovaltuusto. Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan valitaan edustaja ja
varaedustaja valtuuston nelivuotiskaudeksi.
Sairaalasielunhoitoa annetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa sekä
muissa sairaaloissa kulloinkin erikseen sovittavassa laajuudessa. Jyväskylän
rovastikunnan alueella toimii neljä sairaalapappia.
Sairaalapappi on kaikkia potilaita, omaisia ja sairaaloiden henkilökuntaa varten, kun
tarvitset kuuntelijaa ja haluat keskustella jonkun kanssa luottamuksellisesti.
Sairaalapappien ammattitaitoa voit käyttää myös työnohjauksessa ja koulutuksessa.
Sairaalasielunhoito vastaa Lapuan hiippakunnan Keski-Suomen alueen Henkisen
huollon eli HeHu:n hallinnosta ja taloudesta. Keski-Suomen kirkon henkisen huollon
ryhmä toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa suuronnettomuuksien
koskettamien ihmisten tukena. Kokous 3-4 kertaa vuodessa Jyväskylässä.
Perheasian neuvottelukeskus + Palveleva puhelin:
Valitsee kirkkovaltuusto. Perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan
valitaan Toivakan seurakunnan edustaja ja varaedustaja nelivuotiskaudeksi.
Perheasiain neuvottelukeskus on perustettu vuonna 1962 seurakuntien yhteiseksi
toimintamuodoksi. Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskus tekee
evankelisluterilaisen kirkon perheneuvontatyötä. Seurakuntien työntekijöiden
työnohjaus ja seurakuntien työyhteisöjen kehittämistoiminta kuuluvat resurssien
rajoissa neuvottelukeskuksen toimialaan. Se tuottaa em. palveluja Keski-Suomen
seurakunnille tai muille sopimuskumppaneille. Perheneuvonnan kustannusten
korvauksesta sovitaan erillisellä sopimuksella.
Neuvottelukeskuksessa toimii viisi perheneuvojaa sekä palvelevan puhelimen ja
perhetyön toiminnanohjaaja. Kokous 3-4 kertaa vuodessa Jyväskylässä.
Keski-Suomen kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta:
Kirkkovaltuusto valitsee. Keski-Suomen kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan
valitaan Toivakan seurakunnan edustaja ja varaedustaja nelivuotiskaudeksi 20192022 (kiertävä vuoro, osuu nyt Toivakan seurakunnan kohdalle).
Keski-Suomen alueella toimii kehitysvammaistyön yhtymä. Se toimii
yhteistoimintasopimuksen pohjalta. Yhtymän palveluksessa toimii pappi ja hänen
toimipaikkansa on Äänekosken Suolahti.
Yhteisjohtokuntaan valitaan edustaja ja varaedustaja neljäksi vuodeksi, kun
seurakunnan vuoro ilmoitetaan. Kokouksia 3-4 vuodessa, pääasiassa Suolahdessa.
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Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta:
Valitsee kirkkovaltuusto. Keski-Suomen it-yhteistyöalueen yhteisjohtokuntaan
valitaan Toivakan seurakunnan edustaja ja varaedustaja kaksivuotiskaudeksi.
Jäseniksi on jo valittu vuosiksi 2018-2019 Panu Partanen (edustaja) ja Marja
Korhonen (varajäsen), Toivakan seuraava edustusvuoro on vuosina 2024-2025.
Keski-Suomen yhteistyöalueen yhteistoimintaa koskeva sopimus ja Keski-Suomen ityhteistyöalueen johtosääntö on hyväksytty Jyväskylän seurakunnan
kirkkovaltuustossa 2010. Isäntäseurakuntana on Jyväskylän seurakunta ja
sopijaseurakuntina Joutsan, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan,
Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten,
Viitasaaren ja Äänekosken seurakunnat. Kokouksia 3-4 kertaa vuodessa
Jyväskylässä.
Muuta:
Edustajat tiehoitokuntiin, As Oy Sadansavun osakaskokouksiin ja metsäasioihin yms.
valitsee kirkkoneuvosto.
Virkansa puolesta työntekijät edustavat seurakuntaa paikallisessa yhteistoiminnassa
mm. vanhusneuvostossa (diakoni), Lape-asioissa (lastenohjaaja, nuorisotyönohjaaja,
diakoni), järjestöjen yhteistyössä (nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja)
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle tiedoksi seurakunnan
hallinnon rakenteen.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi: Työntekijät ja johtokunnat.

102 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan… toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa” (Kj 8 luku 1 §).
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 keskuudestaan puheenjohtajan
vuosiksi 2019-2020.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
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103 § KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
”Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan … varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa” (Kj 8 luku 1 §).
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 keskuudestaan
varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku:
Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
104 § KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN
VARAHENKILÖIDEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
KL 10 luku 2 § mukaan kirkkoneuvoston jäseninä on ”vähintään 5 ja enintään 11
muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet. (20.8.2004/821)
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.”
Valinnassa tulee noudattaa ”Lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta”. Lain 4 a
§ määrää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta
seuraavaa: ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa
toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai
valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu
luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla
tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita
tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa
sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.”
Sama asia on sanottu Kirkkolain 23 luvun 8 §. ”Jollei erityisestä syystä muuta johdu,
tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Tämän hetkisen lain tulkinnan mukaan kirkkoherran sukupuoli on otettava mukaan
kirkkoneuvoston jäsenien tasapuolisesta edustuksesta päätettäessä.
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 kirkkoneuvostoon viisi
luottamushenkilöjäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi
2019-2020.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
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Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
105 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA HÄNEN HENKILÖKOHTAISEN
VARAHENKILÖN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
KL 10 luku 2 § mukaan kirkkoneuvoston jäseninä on ” Kirkkoneuvoston
puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen
mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset
varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.”
Valinnassa tulee noudattaa ”Lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta” (ks.
tarkemmin edellinen pykälä § 104).
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2019-2020.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
106 § ROVASTIKUNTANEUVOSTON EDUSTAJAT VUOSIKSI 2019-2022
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 keskuudestaan edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Jyväskylän rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon vuosiksi 2019-2022.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto

107 § SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNNAN EDUSTAJAT VUOSIKSI 2019-2022
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 keskuudestaan edustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen sairaalasieluhoidon yhteisjohtokuntaan vuosiksi 20192022.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
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108 § PERHEASIAN NEUVOTTELUKESKUKSEN YHTEISJOHTOKUNNAN EDUSTAJAT
VUOSIKSI 2019-2022
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 keskuudestaan edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen perheasian neuvottelukeskuksen
yhteisjohtokuntaan vuosiksi 2019-2022.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto
109 § KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMAISTYÖN YHTEISJOHTOKUNNAN EDUSTAJAT
VUOSIKSI 2019-2022
Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan vuonna 2019 keskuudestaan edustajan ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kehitysvammaistyön yhteisjohtokuntaan
vuosiksi 2019-2022.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto

110 § KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2019 SEKÄ
KOULUTUKSET
Kirkkoherran esitys:
1) Merkitään tiedoksi kirkkovaltuuston kokoukset keväällä 2019: 17.1. ja 22.5. (klo 18
seurakuntakodilla) sekä kirkkoneuvoston kokoukset: 31.1. ; 3.4. ja 6.6. (Uudessa
pappilassa).
2) Merkitään tiedoksi rovastikunnallinen koulutuspäivä luottamushenkilöille
28.3.2019, paikkana luultavasti Jyväskylä sekä kirkkopäivät Jyväskylässä 17.19.5.2019 (paikka varattu 10 luottamushenkilölle). Lisäksi koulutusta järjestetään
valtuuston kokouksien yhteydessä ja mahdollisesti erikseen ilmoitettavina päivinä.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto 2019-2022
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111 § TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
Valmistelija: kirkkoherra Panu Partanen
Valmistelu perustuu oheiseen Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvoston päätökseen:
240 § Tietosuojavastaavan ja tietoturvavastaavan nimeäminen Keski-Suomen ITalueella
Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto 10/2018
(Valmistelu Jouni Lahtinen, puh. 0505497000) (Esittelijä Anu Lajunen, puh. 050 340 9888)
Jyväskylän seurakunnan kirkkoneuvosto päätti (23.1.2018 § 12) nimetä IT-tukihenkilö Matti
Metson Keski-Suomen IT-alueen yhteiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämäksi
tietosuojavastaavaksi 31.12.2018 asti. Tämän jälkeen IT-alueen seurakunnat (Joutsan,
Jyväskylän, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian, Muuramen,
Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken
seurakunnat) tekivät nimeämisestä vielä seurakuntakohtaiset päätökset kevään 2018 aikana.
Keski-Suomen IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunta päivitti (12.6.2018 § 20) Keski-Suomen
IT-alueen sopimusta siten, että IT-aluekeskuksen nimetty työntekijä voi toimia
tietosuojavastaavana yhdelle tai useammalle IT-alueen seurakunnalle. Lisäksi kirkkoneuvosto
hyväksyi Jyväskylän seurakunnan tietosuojapolitiikan 26.9.2018, jossa tietosuojavastaavan
nimeämisestä on säädetty.
Tällä hetkellä koko kirkossa on nimitetty tietosuojavastaavan tehtävään kaikkiaan 14
henkilöä, jotka kaikki ovat kirkon palveluksessa. Ainoastaan yhden tietosuojavastaavan
tehtävänkuva koostuu pelkästään tietosuojavastaavan tehtävistä ja muiden kohdalla
tietosuojavastaavan tehtävät ovat vain yksi osa muita työtehtäviä. Tietosuojavastaavien (ml.
Matti Metso) näkemyksen mukaan nykyinen toimintamalli on hyvä säilyttää ainakin vuoden
2019 loppuun asti.
Kirkon yleisten tietoturvamääräysten mukaisesti jokaisella IT-alueella pitää olla myös nimetty
tietoturvavastaava, jona IT- tukihenkilö Matti Metso on toiminut aiemmin Keski-Suomen ITyhteistyöalueen yhteisjohtokunta (27.9.2011 § 30) päätöksellä. Koska tietoturvavastaava ei
voi toimia samalla IT-alueen tietosuojavastaavana, nimesi Jyväskylän seurakunnan
kirkkoneuvosto 21.2.2018 (41§) tietohallintopäällikkö Jouni Lahtisen It-alueen
tietoturvavastaavaksi vuoden 2018 loppuun asti. Myös tämän järjestelyn jatkaminen vuoden
2019 loppuun on tarkoituksenmukaista.
Tietoturvavastaavan tehtävät ovat IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimukseen sisältyviä tehtäviä
eikä niistä tarvitse tehdä seurakunnissa erillisiä päätöksiä. Tietosuojavastaavan tehtäviä ei ole
sisällytetty ko. yhteistyösopimukseen, joten tietosuojavastaavan nimeämisestä kunkin
seurakunnan on tehtävä omat hallinnolliset päätöksensä.
Esitys kirkkoneuvosto:
1) päättää nimetä osaltaan IT-tukihenkilö Matti Metson Keski-Suomen IT-alueen seurakuntien
(Joutsan, Jyväskylän, Karstulan, Keuruun, Kinnulan, Kyyjärven, Laukaan, Multian,
Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Saarijärven, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja
Äänekosken seurakunnat) yhteiseksi EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämäksi
tietosuojavastaavaksi ja tietohallintopäällikkö Jouni Lahtisen alueen tietoturvavastaavaksi
31.12.2019 asti;
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2) saattaa päätöksen tiedoksi muiden IT-yhteistoiminta-alueen seurakuntien
kirkkoneuvostoille, joiden on määrä tehdä tietosuojavastaavan nimeämisestä vielä omat
hallinnolliset päätöksensä;
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto nimeää Toivakan seurakunnan
määräaikaiseksi tietosuojavastaavaksi Matti Metson 31.12.2019 asti.
PÄÄTÖS: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle
Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuusto 2019-2022

112 § TIEDOKSI
- Kirkkoherran päätökset 9-10 / 2018.
113 § KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.17. Pöytäkirjaan liitettiin valitusosoitus.
Iltavirsi 563 ja siunaus.

__________/________

