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Mahdollisesta esteestä kokoukseen osallistumiselle ilmoitus sihteerille puh. 044-7284621 tai taloustoimistoon puh. 017-2884620.
Kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo 17.30.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti
nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.1.-11.2.2019 viraston aukioloaikoina.

Olli Kortelainen
kirkkoherra
JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 19.12.201811.2.2019.

toimistosihteeri

Siilinjärven seurakunta

PÖYTÄKIRJA

Kirkkovaltuusto
Nro

Sivu

1 / 2019
Kokousaika

9.1.2019 klo 18.00 – 18.45

Kokouspaikka

Seurakuntatalon päätysali

Saapuvilla olleet

Jäsenet
Ahonen Antti Pekka
Ahonen Ilkka
Eskola Suvi
Heikkinen Päivi
Jauhiainen Ossi
Juvonen Jarkko
Jäppinen Eeva
Kasurinen Janne
Katainen Lauri
Kauppinen Saara
Kerkola Riitta
Korhonen Leena
Korhonen Riitta
Kröger Risto
Lehtola Saara
Markkanen Tapio
Ojala Kari
Oksman Merja

1

Puustinen Kyllikki
Sihvonen Helena
Snellman Anita
Sopanen Markkiu
Tolvanen Joonas
Tuomainen Kirsi
Utriainen Eero
Venäläinen Ritva
Väätäinen Liisa
Varajäsenet
Daavitsainen Risto

Yhteensä 27/27 jäsentä
Muut saapuvilla olleet ja
läsnäolon peruste

Käsitellyt asiat

Kortelainen Olli, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Reponen Urpo, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

§§ 1 – 13

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus
Helena Sihvonen
puheenjohtaja
§§ 1 - 5
Pöytäkirjan tarkastustoimitus 9.1.2019

Urpo Reponen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tänään tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Antti Pekka Ahonen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Tapio Markkanen
puheenjohtaja
§§ 6 - 13

Ilkka Ahonen

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa 10.1.-11.2.2019.

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

1§

Sivu 2

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 1-2 momentin mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu asialuetteloineen ja kokouksen esityslista on lähetetty jäsenille 20.12.2018. Kokouskutsu asialuetteloineen, johon on liitetty ilmoitus
pöytäkirjan nähtävillä oloajasta, on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 21.12.2018.
Kirkkovaltuuston iältään vanhin valtuutettu on Helena Sihvonen, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka
jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

Iältään vanhin valtuutettu Helena Sihvonen avaa kokouksen ja kirkkoherra Olli Kortelainen toimittaa alkuhartauden. Alkuhartauden jälkeen kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon ja toteaa sen
jälkeen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Iältään vanhin valtuutettu Helena Sihvonen avasi kokouksen ja kirkkoherra Olli Kortelainen toimitti
alkuhartauden.
Todettiin, että esteen kokoukseen osallistumiselle on ilmoittanut Ossi Jauhiainen. Hänen tilalleen
varajäsenenä on kokoukseen kutsuttu Risto Daavitsainen, joka huomioidaan nimenhuudossa.
Suoritetussa nimenhuudossa paikalla todettiin olevan 27 valtuutettua. Kirkkovaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

2§

Sivu 3

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää päätöksestä eriävä mielipiteensä.
Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään pöytäkirjaa
tarkastettaessa.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen
osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjantarkastajien valinnassa on aiemmin käytetty aakkosjärjestystä, jolloin jokainen valtuutettu toimii vuorollaan pöytäkirjantarkastajana. Aakkosjärjestyksessä ensimmäisinä ovat vuorossa
Antti Pekka Ahonen ja Ilkka Ahonen. Pöytäkirja on tarkastettavissa heti kokouksen jälkeen.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Päätös

3§

Kirkkovaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjat heti kokousten jälkeen ja käyttää pöytäkirjantarkastajien valinnassa aakkosjärjestystä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti
Pekka Ahosen ja Ilkka Ahosen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen
käytettävissä olla kokouksen esityslista, johon liittyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja
kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston päätökseksi.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, ellei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Puheenjohtajan
päätösesitys

Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

4§

Sivu 4

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019-2020

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 129 Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille
2019-2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 4
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosille 2019-2020.

Päätös

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin yksimielisesti Tapio Markkanen.

5§

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019-2020

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 130 Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8 luku 2 §).
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
vuosille 2019-2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 5
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.

Päätös

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin yksimielisesti Leena Korhonen.

Pöytäkirjamerkintä

Tapio Markkanen siirtyi asian käsittelyn jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

6§

Sivu 5

KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA VUOSILLE 2019-2022

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 131 Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentin mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii talousjohtaja, jollei valtuusto toisin määrää.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee pöytäkirjanpitäjän vuosille 2019-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 6
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjanpitäjän vuosille 2019-2022.

Päätös

Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjäksi vuosille 2019-2022 valittiin talousjohtaja.

7§

SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 132 Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan kirkkovaltuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden
jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja
ottaa itselleen sihteeri.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan vuosille 2019-2022 ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 7
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Päätös

Kirkkovaltuusto asettaa suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan vuosille 20192022 ja valitsee siihen kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2019-2022 valittiin Päivi
Heikkinen, Riitta Korhonen ja Kari Ojala sekä varajäseniksi Ilkka Ahonen, Ossi Jauhiainen ja Eeva
Jäppinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

8§

Sivu 6

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSILLE 2019-2020

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 133 Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
KL 10 luvun 2 §:n mukaan 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.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
vaalin vuosille 2019 – 2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 8
Kirkkoneuvoston
päätösesitys

Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2019-2020 valittiin yksimielisesti Liisa Väätäinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

9§

Sivu 7

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2019-2020

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 134 Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
KL 10 luvun 2 §:n mukaan 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.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
KL 25 luvun 10 a §:n perusteella kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen
vaalin vuosille 2019-2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 9
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Päätös

Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaalin vuosille 2019-2020.
Kirkkoneuvoston jäseniksi vuosille 2019-2020 valittiin yksimielisesti Antti-Pekka Ahonen, Päivi
Heikkinen, Jarkko Juvonen, Lauri Katainen, Risto Kröger, Saara Lehtola ja Ritva Venäläinen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

10 §

Sivu 8

KIRKKONEUVOSTON HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2019-2020

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 135 Valmistelija/lisätiedot: kirkkoherra Olli Kortelainen puh. 044-7284611.
KL 10 luvun 2 §:n mukaan 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.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston vaali toimitetaan siten, että
ensin valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Myös varajäseniä valittaessa on huomioitava KL 25 luvun 10 a §, jonka perusteella kirkkoneuvostossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä
muuta johdu.
Kirkkoherran
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän varajäsenen vaalin vuosille 2019-2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------------------Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 10
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Päätös

Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston seitsemän varajäsenen vaalin vuosille 2019-2020.
Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosille 2019-2020 valittiin yksimielisesti (suluissa varsinainen jäsen):
Janne Kasurinen (Antti-Pekka Ahonen)
Merja Oksman (Päivi Heikkinen)
Joonas Tolvanen (Jarkko Juvonen)
Kari Ojala (Lauri Katainen)
Markku Sopanen (Risto Kröger)
Saara Kauppinen (Saara Lehtola)
Kyllikki Puustinen (Ritva Venäläinen)
Suvi Eskola (Liisa Väätäinen).

.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

11 §

Sivu 9

SEURAKUNNAN TIETOSUOJAPOLITIIKAN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoneuvosto
12.12.2018 § 128 Valmistelija/lisätiedot: talousjohtaja Urpo Reponen puh. 044-7284621.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 25.5.2016 ja sen soveltaminen alkoi jäsenvaltioissa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Vaikka EU:n yleinen tietosuoja-asetus on kansallisesti suoraan sovellettava säädös, se jättää jäsenvaltioille direktiivinomaista kansallista liikkumavaraa. Suomessa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset muutokset on toteutettu säätämällä uusi tietosuojalaki, joka toimii henkilötietojen
käsittelyä koskevana yleislakina. Laki on hyväksytty eduskunnassa 13.11.2018. Tietosuojalailla
täydennetään ja täsmennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Yleinen tietosuoja-asetus koskee
lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Oikeus henkilötietojen suojaan on jokaiselle kuuluva perusoikeus ja tarkoittaa sitä, että henkilötietojen käsittelyn on
oltava asianmukaista ja rekisterinpitäjällä on oltava käsittelemiseen lainmukaiset perusteet EU:n
tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain perusperiaatteiden mukaisesti.
Siilinjärven seurakunnassa valmistautuminen GDPR:n vaatimuksiin aloitettiin loppuvuodesta 2017
tuhoamalla mm. eri työalojen vanhentuneet ja tarpeettomat henkilörekisterit, laatimalla uudet tietosuojaselosteet ja toimintaohjeet rekisteröidyn oikeuksien käyttötilanteisiin. Tietosuojaselosteet
ja toimintaohjeet on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. KMPG Oy Ab on keväällä 2018 suorittanut
Itä-Suomen aluekeskuksen toimeksiannosta alueen seurakuntien tietosuoja-arvioinnin, joka on
ohjannut tietosuojadokumentaation valmisteluja aluekeskuksen alueella. Kirkkoneuvosto on
25.4.2018 nimennyt seurakunnan tietosuojavastaavaksi Marko Torvisen ja tietosuojan yhdyshenkilöksi talousjohtaja Urpo Reposen. Tietosuojavastaava on Itä-Suomen it-alueen seurakuntien
yhteinen.
Osana Siilinjärven seurakunnan tietosuojatyötä on oma tietosuojapolitiikka. Tietosuojapolitiikka ei
ole EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen pakollinen dokumentti, mutta sen laatimista on
suositeltu KPMG Oy Ab:n 23.4.2018 antamassa loppuraportissa, joka koski Itä-Suomen IT-aluekeskuksen seurakuntien tietosuoja-arviointia.
Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, valvonnan ja seuraamusjärjestelmän, joita noudatetaan seurakunnan tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa seurakunta toimii rekisterinpitäjänä. Tietosuojapolitiikka koskee koko seurakuntaorganisaatiota (henkilöstö, vapaaehtoistyöntekijät ja luottamushenkilöt) mukaan lukien ne seurakunnan sidosryhmien edustajat, jotka toimeksiantojensa
puitteissa käsittelevät seurakunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa riippumatta sen esitystavasta, muodosta, suojaustasosta tai elinkaaren vaiheesta.
Tietosuojapolitiikka on julkinen asiakirja, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy toimikaudekseen, mutta
sitä päivitetään tarpeen mukaan. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aina sekä henkilökunnalle
että sidosryhmille ja voimassa oleva versio on julkaistuna seurakunnan internetsivuilla.
Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus seurakunnan tietosuojapolitiikaksi.
Talousjohtajan
päätösesitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan seurakunnan tietosuojapolitiikan vuosille 2019-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

Siilinjärven seurakunta

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
Kokouspvm

Kirkkovaltuusto

9.1.2019

Sivu 10

Kirkkovaltuusto
9.1.2019 § 11
Liite 1.
Kirkkoneuvoston
päätösesitys
Päätös

12 §

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että ilmoitus tietosuojaloukkauksesta rekisteröidylle tehdään, jos riski loukkauksesta on todennäköinen (sivu 6).

ILMOITUSASIAT

Puheenjohtajan
päätösesitys
Päätös

13 §

Kirkkovaltuustolle hyväksyy liitteenä olevan seurakunnan tietosuojapolitiikan vuosille 2019-2022.



Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on kirkossa su 27.1.2019 klo 10 messussa.
Messun jälkeen kahvit ja perehdyttämistilaisuus seurakuntatalolla.



Luottamushenkilökoulutusta:
o Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutuspäivä on la 2.3.2019 Kuopiossa keskusseurakuntatalolla. Koulutuksen järjestäjinä ovat Kuopion hiippakunta ja Seurakuntaopisto yhdessä Agricola-opintokeskuksen kanssa. Ilmoittautuminen 16.2.2019 mennessä. Koulutuspäivään osallistuvia on pyydetty tutustumaan ennalta nettiaineistoon Jussi Lilja, Seurakunnan kokousmenettely osoitteessa http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content292AFB.
o Kuopion hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on 28.9.2019 Iisalmessa seurakuntatalolla. Ilmoittautuminen 14.9.2019 mennessä
Lisätietoja em. koulutuksista https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/tilauskoulutus/seurakunnat/luottamushenkilot-ja-vapaaehtoiset. Seurakunta maksaa osallistumismaksut ja matkat.



Hyödyllisiä sivustoja luottamustehtävän tueksi:
Kirkon kotisivut: https://evl.fi
Seurakunnan kotisivut: https://www.siilinjarvenseurakunta.fi
Kuopion hiippakunta: http://www.kuopionhiippakunta.fi
Sakasti-kirkon työntekijöille ja toimijoille: http://sakasti.evl.fi
Kirkkopalvelut: http://www.kirkkopalvelut.fi
Agricola-opintokeskus - Seurakuntaopisto: https://www.seurakuntaopisto.fi



Seuraava kirkkovaltuuston kokous to 2.5.2019 klo 18.

Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi merkittiin, että 10.4.2019 klo 18 ja 19.9.2019 klo
18 järjestetään valtuustoseminaarit strategiatyöskentelyn merkeissä yhdessä henkilökunnan
kanssa.

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajan
päätösesitys

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen päätteeksi veisattiin virsi 563.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

__________________

__________________

