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KIRKKOVALTUUSTO
Aika

keskiviikko 10.6.2020 klo 17

Paikka

Ranuan seurakuntatalon sali, Pappilantie 11 A 1

Läsnä

P = paikalla seurakuntasalissa, E = paikalla etäyhteydellä
Jaakola Anitta
P
Ilvesluoto Suvi
E
Karjalainen Sulo
P
Kela Pirkko
P
Kuha Rauno
P
Mikkola Anni
P
Palovaara Kullervo
P
Peura-Salmela Tuula
P
Ruonala Eija
P
Salmela Terhi
P
Sarajärvi Hilkka
P
Sarajärvi Jonna
P
Savolainen Juhani
P
Tarujärvi Viola
P
Waaraniemi Marjo-Riitta P

puheenjohtaja

Muut

Kallioranta Pentti
Hannula Kati

kirkkoneuvoston pj., khra
talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Illikainen Sirkka
Österberg Eero

P
P

varapuheenjohtaja

Ennen kokouksen avaamista kirkkoherra johti alkurukouksen.
22
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.02.
23
Kokouksen laillisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5, 1. mom.).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
pöytäkirjantarkastus KP / TPS
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liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta. (KJ 8:5, 2. mom.)
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan antama kuulutus, joka sisältää kokouksen
asialuettelon, on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 2.6.2020 ja
pidetään nähtävillä 10.6.2020 saakka. Kokouskuulutus ja kokouskutsu
asialuetteloineen on lähetetty sähköpostitse kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille 2.6.2020.
Kirkkovaltuuston
esityslistan
lähetyksen
jälkeen
kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Jaakola pyysi lähettämään kokoukseen myös sähköisen
Teams-kokouskutsun. Talouspäällikkö lähetti 8.6.2020 varsinaisille jäsenille
sähköiset Teams-kokouskutsut.
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
24
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien
esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
25
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kullervo Palovaara ja Tuula PeuraSalmela.
26
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Kullervo Palovaara ja Tuula Peura-Salmela.
27
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
pöytäkirjantarkastus KP / TPS

Ranuan seurakunta

Pöytäkirja KV3/2020 nettiversio

12

28
Aluekeskusrekisterin valinta ja tietosuojavastaavan palveluiden hankinta
KN8/2019 146 §: Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018
kokouksessaan (Kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019), että vuoden 2022 alusta
lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen
tulee olla keskitettynä aluekeskusrekistereille (AKR).
Keskittäminen tarkoittaa, ettei yksittäisissä seurakunnissa vuoden 2021
jälkeen hoideta kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä
viranomaistehtäviä vaan ne tehdään aluekeskusrekistereissä. Yleiskirjeiden
10/2018 ja 12/2019 ohjeistuksen mukaisesti seurakuntien luottamuselinten
tulee käynnistää neuvottelut aluekeskusrekisteriin liittymisestä.
Seurakuntaa on lähestytty aluekeskusrekisteriin liittymisestä sekä Oulusta,
että Rovaniemeltä. Oulun aluekeskusrekisteri on toiminut jo useamman
vuoden ja sen palveluihin kuuluvat kirkonkirjanpidon ja väestökirjanpidon
tehtävien lisäksi myös EU-tietosuojavastaavan tehtävät. Oulun AKR:n on jo
liittynyt kaikkien Oulun ev.lut. seurakuntien lisäksi yhteensä kymmenen muuta
seurakuntaa Oulun hiippakunnasta.
Rovaniemen seurakunta käynnisti elokuussa 2019 hankkeen, jonka
tarkoituksena on perustaa Rovaniemen seurakunnan hallinnoima alueellinen
keskusrekisteri niille Lapin seurakunnille, jotka eivät ole liittyneet mihinkään
aluekeskusrekisteriin. Rovaniemen aluekeskusrekisterin on suunniteltu
aloittavan toimintansa 1.1.2021.
Tällä hetkellä seurakunnan tietosuojavastaavan tehtävää hoitaa LapIT, jonka
kulut ovat jyvitetty palvelun piirissä olevien Lapin seurakuntien kesken. Mikäli
osa tällä hetkellä LapIT:n palvelua saavista seurakunnista liittyy Oulun AKR:n,
jolloin heille tarjotaan myös tietosuojavastaavan palvelut sieltä, noussevat
jäljelle jäävien seurakuntien kustannukset tietosuojavastaavan tehtäviin
liittyen, mikäli palvelua jatketaan nykyiseen tapaan.
Talouspäällikkö kysyi lokakuussa 2019 Rovaniemelle suunniteltavan
aluekeskusrekisterin mahdollisuudesta hoitaa myös tietosuojavastaavan
tehtävät, kuten Oulun aluekeskusrekisterissä hoidetaan. Rovaniemellä ei
asiasta ole vielä tehty päätöstä, mutta asiaa on luvattu selvittää.
Seurakunnan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen johtoryhmä esitti
kokouksessaan 30.10.2019 seurakunnan liittämistä aluekeskusrekisteriin jo
1.1.2021
alkaen.
Koska
tietoja
Rovaniemelle
suunnitellusta
aluekeskusrekisteristä ei ole tällä hetkellä riittävästi, ei vielä päätetä,
suunnataanko aluekeskusrekisterineuvottelut Rovaniemen vai Oulun
suuntaan vaan selvitellään tarkemmin sekä Rovaniemen että Oulun palvelua
ja hintatasoa ennen päätöstä siitä, kumpaan aluekeskusrekisteriin neuvottelut
aloitetaan.
KN8/2019 Esitys (khra, talousp.): Siirretään kirkonkirjojen ja väestökirjanpidon
tehtävät
aluekeskusrekisteriin
1.1.2021
alkaen.
Valitaan
aluekeskusrekistereistä kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto siten, että
pöytäkirjantarkastus KP / TPS
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huomioidaan
myös
tietosuojavastaavan
tehtävien
kustannukset
aluekeskusrekisterin valinnassa. Huomioidaan aluekeskusrekisteriin
liittyminen taloussuunnitelmassa vuosien 2021 ja 2022 luvuissa.
KN 8/2019 Päätös: Hyväksyttiin.
Kirkkohallituksen virastokollegio puolsi kokouksessaan 20.2.2020
aluekeskusrekisterin perustamista Rovaniemelle. Rovaniemen kirkkoneuvosto
KN3/2020 36 § 31.3.2020 päätti mm. esittää Rovaniemen seurakunnan
kirkkovaltuustolle
aluekeskusrekisterin
perustamista
Rovaniemen
seurakuntaan ja lähettää halukkuutensa ilmaisseille seurakunnille
liittymissopimukset näiden seurakuntien kirkkovaltuustojen hyväksyttäviksi.
Sopimukseen sisältyi mahdollisuus hankkia tietosuojavastaavan palveluita
Kokkolan seurakuntayhtymältä 0,15 € / jäsen / vuosi.
Kirkkoherra pyysi toukokuun alussa talouspäällikköä kysymään Rovaniemen
ja Oulun aluekeskusrekisterien lisäksi myös Kokkolan sopimustietoja
aluekeskusrekisteriin liittymisestä, hinta-arviota aluekeskusrekisterin
palveluille sekä tietosuojavastaavan palveluille. Kokkolan seurakuntayhtymä
ilmoitti laskuttavansa tietosuojavastaavan jäsenmäärään perustuvat palvelut
omakustannushintaan, joka oli vuonna 2019 0,15 € / jäsen ja vuonna 2020
arviolta 0,16 € / jäsen.
Liitteinä ovat aluekeskusrekisterin ja tietosuojavastaavan palveluihin liittyvät
asiakirjat, Rovaniemeltä (liite 13), Oulusta (liite 14) ja Kokkolasta (liite 15).
Kaikilla aluekeskusrekistereillä hinnoittelu perustuu seurakunnan
jäsenmäärään. Kukin AKR laskuttaa ensin arvion perusteella maksut
seurakunnilta ja vuosittain toteutuneiden kulujen mukaisesti joko lisälaskuttaa
arviolaskulla laskuttamatta jääneen tai palauttaa liikaa maksetun summan
seuraavalla laskutusjaksolla seurakunnille. Hinta-arviot aluekeskusrekisterin ja
tietosuojavastaavan palveluiden hinnoista:
AKR hinta-arvio
Rovaniemi n. 1,83 € / jäsen
Oulu
n. 2,00 € / jäsen
Kokkola
n. 3,00 € / jäsen

Hinta 2019

Tietosuojavast. hinta-arvio
0,15 - 0,16 € / jäsen
2,25 € / jäsen
0,05 € / jäsen
0,15 - 0,16 € / jäsen

Esitys (khra, talousp.): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Ranuan
seurakunta liittyy vuoden 2021 alusta Oulun aluekeskusrekisterin asiakkaaksi.
Hinta-arviossa Rovaniemi on edullisin, mutta Oulun AKR pitkään toimineena
kyennee parhaiten laskemaan toiminnan kustannustason, ja sillä on
käytettävissään tilinpäätöstiedot. Oulun AKR:lla on myös vankka kokemus
aluekeskusrekisterin tehtävistä sekä suuri väestöpohja.
Eija Ruonala teki vastaesityksen Rovaniemen aluekeskusrekisteriin
liittymisestä ja Kokkolan tietosuojavastaavan palveluiden hankkimisesta, jota
Terhi Salmela kannatti, minkä seurauksena äänestettiin asiasta.
Äänestystavaksi päätettiin kädennostoäänestys. Esittelijöiden esitystä
kannattivat Pentti Kallioranta, Sirkka Illikainen, Sulo Karjalainen, Hilkka
Sarajärvi ja Toivo Sääskilahti. Vastaesitystä kannattivat Tuula Peura-Salmela,
Eija Ruonala, Terhi Salmela ja Risto Huovinen. Näin ollen esittelijöiden
pöytäkirjantarkastus KP / TPS
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esitystä kannatti viisi (5) kirkkoneuvoston jäsentä, vastaesitystä kannatti neljä
(4) jäsentä.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Oulun
aluekeskusrekisteriin liittymistä ja Oulun AKR:n tarjoaman tietosuojavastaavan
palveluiden hankkimista 1.1.2021 alkaen.
Keskusteltiin Rovaniemen ja Oulun aluekeskusrekistereistä. Eija Ruonala teki
vastaesityksen liittymisestä Rovaniemen aluekeskusrekisteriin ja Kokkolan
tietosuojavastaavan palveluiden hankkimisesta, jota Juhani Savolainen ja
Anitta Jaakola kannattivat. Koska kirkkoneuvoston esitys oli Oulun
aluekeskusrekisteriin liittymisestä, suoritettiin nimenhuutoäänestys. Koko
kirkkovaltuusto oli yksimielisesti Ruonalan vastaesityksen kannalla.
Kirkkovaltuuston päätös: Ranuan seurakunta liittyy Rovaniemen
aluekeskusrekisterin asiakasseurakunnaksi ja hankkii tietosuojavastaavan
palvelut Kokkolan seurakuntayhtymältä 1.1.2021 alkaen.
29
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Kirkkovaltuusto päättää 1) minä aikana tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa ja 2) minä aikana ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla.
Esitys:
Kirkkovaltuuston
tarkastettu
pöytäkirja
on
nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 11.6.– 9.7.2020. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään
seurakunnan ilmoitustaululla 10.6. – 9.7.2020.
Päätös: Hyväksyttiin.
30
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 4 on kirkkovaltuuston kokouksen muutoksenhakuohje (Liitetään
pöytäkirjaan).
Esitys (khra): Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen
liitteen 4 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
31
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri
pöytäkirjantarkastus KP / TPS
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

KULLERVO PALOVAARA
Kullervo Palovaara
pöytäkirjantarkastaja

TUULA PEURA-SALMELA
Tuula Peura-Salmela
pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastus KP / TPS

