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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika

20. tammikuuta 2021 klo 18.00 – 19.00

Paikka

Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä

Ikonen Veikko
Aalto Lilli
Jaakola Pasi
Kausalainen Marja
Lehtinen Esa
Leino Eira
Lonka Hannu
Matilainen Päivi
Metsäpelto Eila
Mikkola Timo
Niinipuu Maria
Nuutinen Harri
Pasila Olli
Pasonen Jarno
Pethman Raili
Saarelma Markku
Similä Pauli
Viitala Leena
Väinölä Hannu
Mäenpää Iiris

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra

puheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen, varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
sihteeri, talouspäällikkö

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
1§
Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, minkä jälkeen kokous julistettiin
alkaneeksi.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2§
Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 13.1.2021 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.
Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 13.1. – 20.1.2021. Kokouksesta on
lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 18.1.2021.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät
esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan
kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KV päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla.
Läsnä oli 19 varsinaista valtuutettua.
Muutoksenhaku: Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
3§
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja
tarkistetaan perjantaina 22.1.2021 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.
KV päätös:
Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 22.1.2021 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –
12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Saarelma ja Lilli Aalto.
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Muutoksenhaku: Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4§
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
KV päätös:
Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.
Muutoksenhaku: Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista .

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022
5§
Kirkkoneuvosto 2.12.2020 § 142:
”Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekisi seuraavat päätökset:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2)
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 20212022.
KN päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 20212022.
KV päätös:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2021 – 2022 valittiin yksimielisesti Veikko Ikonen.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022
6§
Kirkkoneuvosto 2.12.2020 § 142:
”Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekisi seuraavat päätökset:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2)
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi
2021-2022.
KN päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi
2021-2022.
KV päätös:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021 – 2022 valittiin yksimielisesti Esa Lehtinen.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
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KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022
7§
Kirkkoneuvosto 2.12.2020 § 142:
”Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekisi seuraavat päätökset:
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat
varapuheenjohtaja ja ohjesäännön mukainen jäsenmäärä (7 jäsentä). Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2)
Kirkkoneuvoston jäsenen täytyy olla vaalikelpoinen kirkkovaltuustoon.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2021-2022.
KN päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2021-2022.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022 valittiin Harri Nuutinen.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022
8§
Kirkkoneuvosto 2.12.2020 § 142:
”Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekisi seuraavat päätökset:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman Iitin seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
seitsemän (7) jäsentä.
Kirkollisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu (KL 23:8). Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja
varajäseniä, eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen
jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2021-2022.
KN päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2021-2022.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti:
Aalto Lilli
Matilainen Päivi
Niinipuu Maria
Pasila Olli
Metsäpelto Eila
Mikkola Timo
Saarelma Markku
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
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KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2021-2022
9§
Kirkkoneuvosto 2.12.2020 § 142:
”Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekisi seuraavat päätökset:
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan on eri vaalilla valittava varapuheenjohtajalle ja jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi
2021-2022.
KN päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi
2021-2022.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston varajäseniksi vuosiksi 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti:
Jaakola Pasi
(Nuutinen Harri)
Alaharju Mailis
(Aalto Lilli)
Lonka Hannu
(Matilainen Päivi)
Pethman Raili
(Niinipuu Maria)
Similä Pauli
(Pasila Olli)
Kausalainen Marja
(Metsäpelto Eila)
Pasonen Jarno
(Mikkola Timo)
Leino Eira
(Saarelma Markku)
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

TYÖALAKOHTAISTEN VASTUURYHMIEN ASETTAMINEN JA RYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA
VUOSIKSI 2021-2022
10 §
Kirkkoneuvosto 2.12.2020 § 142:
”Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se tekisi seuraavat päätökset:
Asetetaan seurakuntaan vuosille 2021-2022 työalakohtaiset vastuuryhmät seuraavan esityksen
mukaisesti. Seitsemän työalakohtaista vastuuryhmää: (1) Varhaiskasvatus, (2) Nuoriso- ja
rippikoulutyö, (3) Diakonia, (4) Lähetys, (5) Hartauselämä, (6) Musiikki ja (7) Talous ja kiinteistö.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston alaiset vastuuryhmät, joihin kuuluu 4-6 seurakuntalaista/ryhmä. Vastuuryhmään valitaan työalasta kiinnostuneet henkilöt, huomioiden työntekijän
ehdotukset ja yhteistyötahot. Kirkkovaltuusto valitsee vastuuryhmän jäsenten joukosta puheenjohtajan.
KN päätös:
Keskusteltiin valmistelutekstin ensimmäisestä lauseesta ja päätettiin muotoilla valmistelu uudelleen
siten, että vaihtoehto A poistetaan ja loppuun lisätään lause: Näiden päätösten edellytyksenä on,
että kirkkovaltuusto on vahvistanut vastuuryhmien toimintasäännön kirkkoneuvoston 5.10.2020
tekemän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi keskusteltiin vastuuryhmien työnjaosta ja mahdollisista
hallintomenettelymuutoksista, joista kaivataan jonkinlaista yhteenvetoa. Työntekijöiden ehdotukset
vastuuryhmien jäseniksi toivottiin saatavan luottamushenkilöille tiedoksi vuoden loppuun
mennessä.
Kirkkoneuvoston muutettu päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston alaiset vastuuryhmät, joihin kuuluu 4-6 seurakuntalaista
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/ryhmä. Vastuuryhmään valitaan työalasta kiinnostuneet henkilöt, huomioiden työntekijöiden
ehdotukset ja yhteistyötahot. Kirkkovaltuusto valitsee vastuuryhmän jäsenten joukosta puheenjohtajan. Näiden päätösten edellytyksenä on, että kirkkovaltuusto on vahvistanut vastuuryhmien
toimintasäännön kirkkoneuvoston 5.10.2020 tekemän ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Kirkkovaltuusto 14.12.2020 § 39:
”Kirkkovaltuusto päätti
- hyväksyä vastuuryhmien toimintasäännön ja, että siinä mainitut vastuuryhmät valitaan vuoden
2021 alussa vuosille 2021-2022
- ettei vastuuryhmien työskentelystä makseta palkkioita, mutta matkakulut korvataan.
(Työntekijöiden matkakulut korvataan vain, jos vastuuryhmän kokous pidetään muualla kuin
omalla työ/virkapaikalla.)
- vastuuryhmien toimintasääntö astuu voimaan 1.1.2021
- nykyisten johtokuntien johtosääntöjen voimassaolo lakkaa 31.12.2020.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston alaiset vastuuryhmät, joihin kuuluu 4-6 seurakuntalaista
/ryhmä. Vastuuryhmään valitaan työalasta kiinnostuneet henkilöt, huomioiden työntekijöiden ehdotukset ja yhteistyötahot. Kirkkovaltuusto valitsee vastuuryhmän jäsenten joukosta puheenjohtajan.
KV päätös:
Vastuuryhmiin vuosiksi 2021 - 2022 valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet ja puheenjohtajat:
Varhaiskasvatus
Nuoriso- ja rippikoulutyö Diakonia
Lähetys
1. Aalto Lilli (pj)
Nuutinen Harri (pj)
Viitala Leena (pj)
Harve Eila (pj)
2. Lonka Hannu
Ansala Eino
Arola Seppo
Jaakola Pasi
3. Nikula Juha
Kokkonen Iida
Kuosa Marja-Liisa Kausalainen Marja
4. Pethman Raili
Niinipuu Maria
Peltola Maiju
Kontula Ritva
5. Tervo Elisa
Pasonen Jarno
Väinölä Hannu
Nordman Jari
6.
Väinölä Päivi
Hartauselämä
1. Nordman Kristiina (pj)
2. Jaakola Sanna
3. Laaksonen Tuula
4. Nikula Juha
5. Similä Pauli
6.

Musiikki
Tuomala Eeva (pj)
Korpela Liisa
Leino Eira
Ojala Veikko
Pasonen Jarno
Vihertö Heikki

Talous ja kiinteistö
Metsäpelto Eila (pj)
Henttonen Sami
Matilainen Päivi
Mikkola Tarja
Mikkola Timo
Saarelma Markku

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

UUSIEN SEURAKUNTIEN LIITTYMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN/LAHDEN ALUEKESKUSREKISTERIIN 1.9.2021
ALKAEN
11 §
Sopimus Lahden aluekeskusrekisteristä 1.9.2021 alkaen liite 1
Seurakuntien kirkkoneuvostojen jäsenanomusta koskevat pöytäkirjanotteet ovat nähtävänä ennen
kokousta kokoustilassa.
Kirkkoneuvosto 14.12.2020 § 152:
”Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin kuuluvat tällä hetkellä Lahden seurakuntayhtymän viisi
seurakuntaa sekä Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja Tainionvirran seurakunnat,
jäsenmäärältään yhteensä 143 656 jäsentä (31.12.2019).
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 27/2015 velvoittanut kaikkia seurakuntia muodostamaan
alueellisia keskusrekistereitä tai liittymään johonkin aluekeskusrekisteriin oma-aloitteisesti.
Kirkkohallituksen aluekeskusrekisterityöryhmä on tarkentanut ohjeita vuonna 2019 ja edellyttää
kaikkien seurakuntien kuuluvan aluekeskusrekistereihin vuoden 2022 alussa, jolloin yksittäisen
seurakunnan kirkkoherranvirasto ei toimi enää kirkonkirjojen pitämisestä vastaavana
viranomaisena, vaan kirkonkirjojen pidosta vastaavat aluekeskusrekisterit. Samalla kirkkohallitus
myöntää aluekeskusrekistereille käyttöoikeudet, joilla ne voivat laatia sukuselvitykset yhdellä
pyynnöllä kaikista Suomen seurakunnista. Näitä oikeuksia myöntäessään kirkkohallitus tullee
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edellyttämään aluekeskusrekistereiltä yhtenäisiä toimintaprosesseja ja noin 150 000 jäsenen
minimikokoa.
Kirkkohallitus on suullisissa keskusteluissa ja lainvalmistelussa toivonut aluekeskusrekistereiltä
samanlaista keskistettyä työskentelytapaa, joka edellyttäisi henkilöstön keskittämistä aluerekisterin
palvelukseen ja aluerekisterin toimipisteisiin. Lopullisia päätöksiä asiasta ei kuitenkaan vielä ole.
Mikkelin hiippakunnassa on aloittanut tämän vuoden alusta Kouvolan aluekeskusrekisteri, johon
kuuluu seurakuntia Kymenlaaksosta, Etelä-Savosta ja Etelä-Karjalasta. Kouvolan
aluekeskusrekisteri toimii keskitetysti. Kaikki keskusrekisterin työ tehdään yhdessä toimipisteessä.
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin työskentelymalli, jossa jäsenseurakuntien virkatodistusten
kirjoittaminen ja muutostietojen rekisteröiminen kirkonkirjoihin tehdään jäsenseurakunnissa, on
sekä herättänyt kiinnostusta monissa seurakunnissa että keskustelua kirkkohallituksen kanssa
mallin sopivuudesta aluerekisterityöskentelyyn. Olemme omissa lausunnoissamme korostaneet
sitä, että malli on toiminut hyvin jo toistakymmentä vuotta, on edullinen, täyttää jäsenseurakuntien
odotukset ja on kirkkohallituksen aluerekistereille asettamien toimintavaatimusten mukainen.
Kirkkohallituksen toive on, että tulevat aluekeskusrekisterit toimisivat yhdenmukaisella toimintamallilla, jotta niiden yhdessä johtaminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Tämä toive saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa toimintamallin muutostarpeita myös Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterissä.
Vuoden 2019 aikana useat seurakunnat ilmaisivat kiinnostuksensa liittyä osaksi Päijät-Hämeen
alue-keskusrekisteriä. Seurakuntien edustajia on käynyt Lahdessa tutustumassa malliin, ja
keskusrekisterin johtaja on käynyt esittelemässä toimintamallia liittyvien seurakuntien viranhaltijoille
ja luottamushenkilöille. Esittelyjen pohjalta seurakunnat ovat valmistelleet ja omissa toimielimissään
pohtineet vaihtoehtoja.
Tähän mennessä seuraavat seurakunnat ovat päättäneet jättää anomuksen saada liittyä PäijätHämeen aluekeskusrekisteriin:
Seurakunta
Jäsenmäärä
Haminan seurakunta
8 909
Hirvensalmen seurakunta
1 757
Hyvinkään seurakunta
31 058
Imatran seurakunta
18 848
Järvenpään seurakunta
28 413
Myrskylän seurakunta
1 425
Mäntsälän seurakunta
15 249
Mäntyharjun seurakunta
5 940
Pornaisten seurakunta
3 632
Savonlinnan seurakunta
28 706
Yhteensä
153 937
Kaikkien edellä mainittujen seurakuntien kiinnostuksen syynä on maantieteellisten ja toiminnallisten
yhteyksien lisäksi kilpailukykyinen nettokustannusten määrä/jäsen ja toimintamalli, jossa he voisivat
ainakin jossain määrin jatkaa kirkonkirjojen pitoon liittyvää toimintaa seurakuntansa palvelupisteessä ja varmistaa näin mahdollisuuden pitää henkilöstöänsä nykyisissä palvelupisteissä.
Nykyisellä toimintamallilla ja nykyisillä tietoliikenneyhteyksillä maantieteellinen etäisyys ei ole hallinnollinen eikä toiminnallinen este aluekeskusrekisteriin liittymiselle. Kirkkohallitus ei ole myöskään
asettanut rajoituksia liittymisille. Lahden IT-alueen ulkopuolelta liittyvien seurakuntien maksuosuuksissa tullaan huomioimaan mahdollinen lisäkustannuksia aiheuttava osuus tietohallinnon
kustannuksissa.
Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin vuosikokouksissa on keskusteltu aluekeskusrekisterin
tulevaisuuden näkymistä. Olemassa olevan aluekeskusrekisterin on syytä ottaa vastuuta
tarjoamalla halukkaille seurakunnille mahdollisuus liittyä mukaan. Jatkaakseen toimintaansa
aluekeskusrekis-terin on joka tapauksessa laajennuttava säilyttääkseen tulevaisuudessakin
kirkkohallituksen edellyttämän vähintään 150 000 jäsenen minimikokoon.
Hallinnollisessa vastuussa aluekeskusrekisteristä on isäntäseurakunta, jonka vastuulla ovat
aluerekisterin resursointi, johtaminen ja hallinnointi. Kustannusmalliltaan aluekeskusrekisteri toimii
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osuuskunnan tavoin, jolloin osakkaiden ja toiminnan kasvaessa osuuskunta kustantaa itse itsensä.
Kustannukset jaetaan osakkaiden kesken jäsenmäärän suhteessa. Kun uusi seurakunta liittyy
aluekeskusrekisteriin, virkatodistusten kirjoittaminen ja muutostietojen rekisteröimistehtävät
hoidetaan seurakunnan omalla työvoimaresurssilla. Tämä kompensoidaan seurakunnalle jäsenmaksun yhteydessä. Tällainen työn ja kustannusten jakaminen on osoittautunut edullisemmaksi
kuin kaiken työn keskittäminen isäntäseurakuntaan. Työn jakaminen seurakuntiin on osoittautunut
myös jäsenseurakuntien tavoitteiden mukaiseksi.
Johtamistavaltaan aluekeskusrekisteri on päällikköorganisaatio, jossa vastuu toiminnasta on
keskusrekisterin johtajalla. Kun uusi seurakunta/seurakuntia liittyy aluekeskusrekisteriin, vastuu
kirkonkirjojen pitämisestä siirtyy kirkkoherralta keskusrekisterin johtajalle. Keskusrekisterin johtaja
johtaa Lahden seurakuntayhtymässä ja jäsenseurakunnissa tehtävää keskusrekisterityötä.
Johtaminen tapahtuu kouluttamalla, ohjeistamalla ja mahdollistamalla lähiesimies- ja työtiimituki. Johtamisen kustannukset jaetaan jäsenseurakuntien kesken. Johtaminen laajentuneessa
aluekeskusrekisterissä on mahdollista nykyisellä johtajaresurssilla.
Uusien seurakuntien liittyessä aluekeskusrekisteriin ne lähettävät edustajansa kahdesti vuodessa
kokoontuvaan vuosikokoukseen keskustelemaan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta, toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Hallinnolliset päätökset näistä asioista tehdään Lahden seurakuntayhtymän hallinnossa. Lahden seurakuntayhtymä hoitaa kirjanpidon ja taloushallinnon.
Hallinnon kustannukset jaetaan jäsenseurakuntien kesken.
Huomioon otettavana uutena hallinnollisena haasteena tulee olemaan virkatodistuslaskutus, joka
tulee mahdollistuman Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä suoraan Kipa-rajapinnan kautta. Toiminnallisuus tulee helpottamaan työtä. On kuitenkin vielä epäselvää, tuleeko toiminnallisuus toimimaan
jäsenseurakunnissa tehtävien virkatodistusten laskutuksessa. Jos niin ei olisi mahdollista tehdä,
jäsenseurakunnat joutuisivat siirtämään laskutustiedon Lahteen laskutettavaksi. Tämä lisäisi
Lahden hallinnollisia kustannuksia. Tämä saattaa silti olla edullisempi vaihtoehto kuin
virkatodistusten tekemisen keskittäminen Lahteen, jolloin menetettäisiin hajautetun tekemisen
edullisuus merkittävässä määrin. Kustannus jaettaisiin joka tapauksessa sopimuksen mukaan
yhteisesti maksettavaksi.
Samanaikaisesti kun laskutustoiminnallisuus mahdollistuu kaikissa aluekeskusrekistereissä, Kirkkohallitus korottaa virkatodistuksista perittäviä maksuja vuoden 2021 alusta.
Jäsenseurakuntien määrän kasvaessa jäsenseurakunnille maksettavien työkorvausten määrä
kasvaa. Vastaavasti jäsenseurakuntien maksamat jäsenkorvaukset ja virkatodistuksista saadut
tuotot kasvavat. Kokemus uusien seurakuntien liittyessä aluerekisteriin on kuitenkin osoittanut, että
jäsenmäärän kasvaessa yksikköhinta on laskenut (nettokustannukset/jäsen). Kolmen viime vuoden
aikana Orimattilan, Heinolan ja Iitin liityttyä aluerekisteriin yksikköhinta on laskenut 1,71 eurosta
1,36 euroon. Yksikköhinnan pieneneminen tulee kompensoimaan sellaiset johtamisesta ja
hallinnoinnista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka koituvat isäntäseurakunnalle jäsenmäärän
kasvamisesta.
Uusien jäsenten ottamisesta aluekeskusrekisteriin päättää Lahden seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkovaltuusto saatuaan lausunnot kaikilta aluerekisteriin kuuluvilta seurakunnilta.
Koska liittyviä seurakuntia on paljon, keskusrekisterin johtaja ehdottaa, että uusien seurakuntien
liittymiseen varataan riittävästi aikaa liittymispäätöksen jälkeen. Sopiva liittymisaika olisi 1.9.2021.
Koska liittyvien seurakuntien myötä aluekeskusrekisterin toimialue laajenee merkittävästi PäijätHämeen maakunnan ulkopuolelle, Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin nimi on syytä muuttaa
Lahden aluekeskusrekisteriksi. Tällaisena nimi vastaa muiden aluekeskusrekisterien nimiä. Nimen
muutos on saanut tukea jäsenseurakunnilta aluekeskusrekisterin vuosikokouksen keskustelussa.
Aluekeskusrekisterin nimen muuttumisen johdosta aluekeskusrekisterin sinetti on uusittava. Uuden
sinetin vahvistaa hiippakunnan tuomiokapituli Lahden seurakuntayhtymän ehdotuksesta. Sinetin
uusimisesta tehdään valmistelu ja päätösesitys sen jälkeen, kun aluekeskusrekisterin nimen
muutos on hyväksytty.
Liittymisanomuksen jättäneille seurakunnille lähetetään lopullinen yhteistyösopimus hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt PäijätHämeen/ Lahden aluekeskusrekisterin laajenemisen keväällä 2021.
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Asian valmistelijat: Eskelinen Kari, 044 719 1213 Kontkanen Matti, 044 719 1270
Päätösesitys: Hallintojohtaja esittää,
− että pyydetään Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän,
Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustojen anomukset seurakuntien
liittymisestä 1.9.2021 alkaen Päijät-Hämeen/ Lahden aluekeskusrekisteriin 31.1.2021 mennessä,
− että pyydetään lausunnot Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän,
Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen/
Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9. 2021 alkaen Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan ja
Tainionvirran seurakuntien kirkkovaltuustoilta sekä Lahden seurakuntayhtymän Joutjärven, KeskiLahden, Launeen, Nastolan ja Salpausselän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta 31.1.2021
mennessä,
− että lähetetään esityslistan liitteen nro 8 mukainen päivitetty yhteistyösopimus tutustuttavaksi
aluekeskusrekisteriin kuuluville ja liittymisanomuksensa jättäneille seurakunnille.”
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
- päättäisi Iitin seurakunnan puolesta antaa puoltavan lausunnon uusien seurakuntien (Haminan,
Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten
ja Savonlinnan) liittämisestä Päijät-Hämeen/Lahden aluerekisteriin 1.9.2021 alkaen,
- valtuuttaisi kirkkoherran allekirjoittamaan asiaan liittyvän kahdenvälisen yhteistyösopimuksen Iitin
seurakunnan puolesta ja että sopimukseen voidaan tehdä vähäisiä teknisiä tarkistuksia.
KN päätös:
Sopimus Lahden aluekeskusrekisteristä 1.9.2021 alkaen on lähetetty jäsenille sähköpostilla 9.12.
2020 tiedoksi. Kirkkoherra esitteli Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösehdotuksen yksimielisesti.”
Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto 3.12.2020 § 126:
”
- pyydetään Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän,
Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien kirkkovaltuustojen anomukset
seurakuntien liittymisestä 1.9.2021 alkaen Päijät-Hämeen/Lahden aluekeskusrekisteriin
31.1.2021 mennessä,
- pyydetään lausunnot Haminan, Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän,
Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten ja Savonlinnan seurakuntien liittymisestä Päijät-Hämeen/
Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9. 2021 alkaen Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Orimattilan
ja Tainionvirran seurakuntien kirkkovaltuustoilta sekä Lahden seurakuntayhtymän Joutjärven,
Keski-Lahden, Launeen, Nastolan ja Salpausselän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta
31.1.2021 mennessä”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
- päättäisi Iitin seurakunnan puolesta antaa puoltavan lausunnon uusien seurakuntien (Haminan,
Hirvensalmen, Hyvinkään, Imatran, Järvenpään, Myrskylän, Mäntsälän, Mäntyharjun, Pornaisten
ja Savonlinnan) liittämisestä Päijät-Hämeen/Lahden aluerekisteriin 1.9.2021 alkaen,
- valtuuttaisi kirkkoherran allekirjoittamaan asiaan liittyvän kahdenvälisen yhteistyösopimuksen Iitin
seurakunnan puolesta ja että sopimukseen voidaan tehdä vähäisiä teknisiä tarkistuksia.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
(5.7.2019/808) 6 §:n 2 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

MUUT ASIAT
12 §
Valtuutettu Matilainen toivoi kiinteistötyöryhmän loppuraportin tuomista kirkkoneuvoston
käsittelyyn. Talouspäällikkö totesi asian olevan seuraavan kirkkoneuvoston asialistalla.
Valtuutettu Nuutinen haastoi vastuuryhmät pitämään kukin vuorollaan striimatun iltahartauden.
Varhaiskasvatuksen vastuuryhmän puheenjohtaja Aalto tarttui haasteeseen.
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Kirkkoherra toivoi vastuuryhmien hyödyntävän Teams-sovellusta kokouksien pitämisessä Koronaaikana.
Valtuutettu Similä kertoi saaneensa hyvää palautetta Kirkonkylän Uuden hautausmaan muistelupaikasta. Palautteen mukaan muistelupaikka pitäisi siirtää kiviaidan sisäpuolelle.
Lisäksi Similä esitti toivomuksen, että valtuutettujen osallistumis ”pallukka” näkyisi kirkon jumalanpalvelusten live-striimissä. Striimausten katsojamäärät ovat korkeita, vaikka live-lähetyksessä
paikalla olijoita on saman verran kuin normaalisti kirkossa kävijöitä. Striimaustekniikkaan toivottiin
myös parannusta. Kirkkoherra kertoi striimausvideoita jatkossa säilytettävän nettisivuilla noin kaksi
viikkoa, koska saavutettavuuden vuoksi videot pitäisi tämän jälkeen tekstittää, johon seurakunnan
resurssit eivät riitä. Striimauksia on seurattu keskimäärin 300 kertaa/viikko vuoden aikana.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

MAHDOLLISET ALOITTEET
13 §
Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi, ettei aloitteita tehty.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

TIEDOTUSASIAT
14 §
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi ajankohtaisia, seurakunnan elämää koskevia asioita.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi että:
- Seurakuntapastori Henna Huppusen virkavapauden ajalle viransijaiseksi seurakuntaamme
tulee pastori Heini Kontiainen helmi-heinäkuun ajalle.
- Kanttori Enni Maaninka palaa töihin virkavapauden jälkeen, helmikuun alusta lukien 50prosenttisesti. Enni tekee työtä parittomat viikot ja parilliset viikonloput hoidetaan
toimituspalkkioisten kanttoreiden, mm. Pentti Soljen ja Tiina Lampisen toimesta.
- Kokoontumisrajoitukset Päijät-Hämeen alueella jatkuvat näillä näkymin helmikuun 15. päivään
saakka. Myöskään ehtoollismahdollisuutta ei ole näin kyetty tarjoamaan seurakunnassa.
Tuhkakeskiviikon iltana sellainen on tarkoitus toteuttaa jossakin muodossa.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
15 §
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi,
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jonka jälkeen hiljennyttiin loppuhartauteen, jossa lausuttiin yhdessä Herran siunaus.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö onnittelivat kirkkovaltuuston jäsen Pauli Similää 60 vuotispäivän
vuoksi ja ojensivat onnittelukukat. Kirkkoherra kiitti jumalanpalvelusten ja hartauksien striimaukseen osallistuneita luottamushenkilöitä aktiivisuudesta.

Veikko Ikonen
puheenjohtaja

Iiris Mäenpää
sihteeri

Olemme tarkistaneet kirkkovaltuuston kokouksen 20.1.2021 pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kausalassa 22.1.2021

Markku Saarelma

Lilli Aalto

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 25.1. – 23.2.2021.

Mikko Pelkonen, kirkkoherra
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Kokouspäivämäärä/pykälä
20.1.2021 § 15

VALITUSOSOITUS
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain
mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1,2,3,4,11,12,13,14 ja 15
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon
sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

2.

Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä
kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
- 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
- 150.000 € (rakennusurakat);
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
- 300.000 € (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500.000 € (käyttöoikeussopimukset).
Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

3.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
3 VALITUSOSOITUS
VALITUSVIRANOMAINEN JA VALITUSAIKA
3a
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Chanthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu avoinna 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 5,6,7,8,9 ja 10
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Telekopio: (015) 321 6016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja yhteystiedot
– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– vaatimuksen perustelut
– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €,
jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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