KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2020
7/2020

Aika

Ma 7.9.2020 klo 16.30 – 17.08

Paikka

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22 D, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Sakari Kainulainen
Maija-Leena Kasurinen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
Wetzellin varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Erika Suominen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja

läsnä

Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Juha Määttä
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi
kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden.
Veisattiin virsi 509.

1

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

118
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 2.9.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marita Mankinen ja Matti Miettinen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Miettinen ja Taina Tammekann.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 9.9 – 22.9.2020 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana.

120
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

121
ERON MYÖNTÄMINEN ERKKI KUKKOSELLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Erkki Kukkonen, joka on Puijon seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, on muuttanut pois Kuopiosta 5.7.2020.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Erkki Kukkonen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Kokoomuslaisten
ehdokkaiden ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on
Tuula Merjola-Partanen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
1. että Erkki Kukkoselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Puijon seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen,
Tuula Merjola-Partanen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ERON MYÖNTÄMINEN KIRSI-MARJA SUORANNALLE YHTEISEN
KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
Kirsi-Marja Suoranta, joka on Järvi-Kuopion seurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, pyytää kirjeessään 10.8.2020 eroa kaikista
luottamustoimista.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Kirsi-Marja Suoranta on tullut yhteiseen kirkkovaltuustoon kolmannen varajäsenen paikalta, Kirkko keskellä kylää -ehdokaslistalta. Ehdokaslistan
neljäs varajäsen on Kaija Julkunen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
1. että Kirsi-Marja Suorannalle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä ja
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan JärviKuopion seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä neljäs varajäsen,
Kaija Julkunen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

123
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Kirsi Leinolle
eron Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virasta 1.12.2020 lukien.
Lähivuosien säästövelvoitteiden ja –suunnitelman mukaan seurakuntaan
on tarkoitus jäädä kahdeksan papin virkaa. Tämä merkitsee II kappalaisen viran lakkauttamista. Seurakuntayhtymässä kirkkolain 11 luvun 2 §
mukaan seurakuntayhtymä päättää seurakuntien virkojen perustamisesta
ja lakkauttamisesta.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt viran
lakkauttamista kokouksessaan 18.8.2020/§ 97. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan 1.12.2020
lukien. Seurakuntaneuvosto pyytää, että samalla todettaisiin, että JärviKuopion seurakunnan V kappalaisen viran nimike vaihdettaisiin II kappalaisen viraksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Järvi-Kuopion seurakunnan II kappalaisen virka lakkautetaan
1.12.2020 lukien ja
2. että Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viran nimike vaihdetaan
II kappalaisen viraksi.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Päätös:

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2020
7/2020

4

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

124
UUDEN HANKINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN
Seurakuntayhtymän edellinen hankintaohje, joka on vuodelta 2011, on
päivitetty tämänhetkisen lainsäädännön mukaiseksi.
Suurin sisällöllinen muutos vanhaan hankintaohjeeseen on, että hankinnoissa käytetään mahdollisuuksien mukaan Sansia Oy:n (entinen ItäSuomen Hankinta Oy) puitesopimuksia. Lisäksi kilpailutuksissa käytetään
Sansian palveluja. Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä liittyi Sansia Oy:n
osakkaaksi keväällä 2019. Sansia ei peri osakkailtaan maksuja palveluistaan, vaan rahoittaa toimintansa komissioilla, jotka se perii sopimuskumppaneiltaan.
Toinen keskeinen muutos on, että uudessa hankintaohjeessa ei ole enää
mainintaa hankintatyöryhmästä. Hankintatyöryhmä kilpailutti ja koordinoi
hankintoja, mutta se ei ole kokoontunut vuoden 2015 jälkeen. Uudessa
toimintamallissa hankintatyöryhmän tehtävät on suurelta osin siirretty
Sansia Oy:n hoidettavaksi.
Hankintojen yhteyshenkilöksi on uudessa hankintaohjeessa nimetty hallintosihteeri.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kuopion ev. lut.
seurakuntayhtymän uusi hankintaohje hyväksytään.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1:

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän uusi hankintaohje

125
TALOUSARVIORAAMIN MUUTOS
Talousarvioraamissa taloushallinnon kustannuspaikan toimintakateraami
on 678.616 euroa ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikan toimintakateraami on 267.500 euroa. Mikäli henkilöstöhallinto tekisi talousarvionsa alkuperäisen raamin mukaisesti, jouduttaisiin kustannuksia leikkaamaan
työterveyshuollosta tai e-passietuuksista. Muista kuluryhmistä ei riittävän
suuria leikkauksia voida tehdä.
E-passi on henkilöstöetuus, jolla voi maksaa verottajan määrittämän
työnantajan osuuden lounasruokailusta. Lisäksi e-passilla voi maksaa
195,00 eurolla liikunta- ja kultturipalveluja, sekä mm. hammashoitokuluja
ja hierontaa. Henkilöstöetuuksia yhtenäistettiin vuoden 2020 alusta, ja tällöin osalla henkilöstöstä etuuden arvo laski ja osalla se kasvoi. Samalla
etuuden käyttö laajeni rajattuihin terveyspalveluihin.
Seurakuntayhtymässä sairauspoissaolojen kehitys on ollut suotuisaa, ja
työterveyskulujen leikkaus voisi heijastua sairauspoissaolojen kasvuna.
Leikkaus tarkoittaisi todennäköisesti työnantajan maksamien kulujen karsimista esimerkiksi korvattavien tutkimusten määrää supistamalla.
Jotta edellä mainittuihin toimenpiteisiin ei tarvitsisi lähteä, tulisi henkilöstöhallinnon talousarvioraamia suurentaa. Tämä olisi mahdollista siirtämällä 28.500 euroa taloushallinnon talousarvioraamista henkilöstöhallinnolle.
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Taloushallinnon menot voidaan sopeuttaa pienempään raamiin, mikä tosin tarkoittaa tiukkaa ja tarkkaan karsittua talousarviota.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntayhtymän talousarvioraamissa siirretään 28.500 euroa
taloushallinnolta henkilöstöhallinnolle. Taloushallinnon toimintakateraami
olisi siirron jälkeen 650.116 euroa ja henkilöstöhallinnon uusi raami olisi
296.000 euroa. Ennen ehdotettua muutosta taloushallinnon raami on
678.616 euroa ja henkilöstöhallinnon raami on 267.500 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

126
KUOPION EV. LUT SEURAKUNTAYHTYMÄN JA YHTYMÄÄN KUULUVIEN SEURAKUNTIEN
TESTAMENTTIRAHASTOJEN PÄÄOMAT 31.12.2019 SEKÄ RAHASTOJEN TUOTOT JA KULUT
VUONNA 2019
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.2.2020, että seurakuntien hallinnoimien testamentti- ja lahjoitusrahastojen tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia ei enää tuoda yhteiseen kirkkoneuvostoon eikä yhteiseen kirkkovaltuustoon, koska seurakuntaneuvostot käsittelevät ja hyväksyvät tilinpäätökset ja toimintakertomukset. Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja
yhteiselle kirkkovaltuustolle tuodaan vuosittain yhteenveto testamenttirahastojen varallisuudesta ja varojen käytöstä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että raportti Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän sekä yhtymään kuuluvien seurakuntien hallinnoimien testamenttirahastojen pääomista vuoden
2019 lopussa sekä rahastojen tuotoista ja kuluista vuonna 2019 merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Kuopion ev. lut seurakuntayhtymän ja yhtymään kuuluvien seurakuntien testamenttirahastojen pääomat 31.12.2019 sekä rahastojen tuotot ja kulut vuonna 2019
127
KUOPION EV. LUT SEURAKUNTAYHTYMÄN TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA
2019
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on testamenttirahastoja, ja niiden
varojen käytöstä sekä toiminnasta tulee kunkin rahaston sääntöjen mukaan antaa vuosittain kertomus yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Elsa Antikaisen, Eevi Pirisen sekä Liisa ja Sulo Räsäsen rahastojen varojen käytöstä päättää seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.
Aulis Happosen rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvoston nimeämä kolmijäseninen hoitokunta. Vuonna 2019 hoitokunnan jäseninä
ovat olleet hallintojohtaja Riitta Hautaniemi, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja maksuliikenteenhoitaja Tarja Pitkänen.
Rahastojen varojen sijoittamisesta päättää testamenttirahastojen hoitokunta. Testamenttirahastojen varat on sijoitettu pörssiosakkeisiin, sijoitusrahastoihin sekä asunto-osakkeisiin.
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Myös seurakunnilla on testamenttirahastoja, ja seurakunnat käsittelevät
niiden toimintakertomukset ja varojen käytön. Kaikkien, sekä yhtymän, että seurakuntien, testamenttirahastojen varojen käytöstä sekä varallisuudesta annetaan yhteenvetoselvitys yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Liitteessä 3 on selvitys Elsa Antikaisen, Aulis Happosen, Eevi Pirisen sekä Liisa ja Sulo Räsäsen testamenttivarojen käytöstä ja liitteistä 4 - 7 ilmenee kunkin rahaston varallisuus 31.12.2019.
Päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ehdottaa, että
- selvitys Elsa Antikaisen, Aulis Happosen, Eevi Pirisen sekä Liisa ja Sulo
Räsäsen testamenttirahastojen varojen käytöstä sekä varallisuudesta
merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: selvitys testamenttivarojen käytöstä vuonna 2019
Liite 4: Elsa Antikaisen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
Liite 5: Aulis Happosen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
Liite 6: Eevi Pirisen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
Liite 7: Liisa ja Sulo Räsäsen rahaston varallisuus ja varojen käyttö vuonna 2019
128
ERON MYÖNTÄMINEN ULLA REMEKSELLE TIEDOTTAJAN OSA-AIKAISESTA (52 %)
VIRASTA
Tiedottaja Ulla Remes pyytää kirjeessään 14.8.2020, että hänelle myönnetään ero tiedottajan osa-aikaisesta (52 %) virasta 1.10.2020 lukien.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Ulla Remekselle myönnetään ero tiedottajan virasta 1.10.2020 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: Ulla Remeksen eroanomus
129
TIEDOTTAJAN OSA-AIKAISEN (52 %) VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa tiedottajan työsuhteeksi ja lakkauttaa
tiedottajan virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että tiedottajan osa-aikainen (52 %) virka lakkautetaan 1.10.2020 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKON MEDIASÄÄTIÖ sr:n TOIMINTAKERTOMUS 2019
Esityslistan liitteenä on Kirkon mediasäätiö sr:n toimintakertomus vuodelta 2019.
Päätösesitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo toimintakertomuksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: Kirkon mediasäätiö sr:n toimintakertomus 2019
131
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

132
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

133
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite10: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
134
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.08

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 7.9.2020

Matti Miettinen

Taina Tammekann

