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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 31.1.2022
Aika

Ma 31.1.2022 klo 16.30 – 18.25

Paikka

Kokous järjestettiin siten, että osa jäsenistä osallistui siihen sähköisen yhteyden avulla. Kunkin jäsenen osallistumistapa on kirjattu läsnäolotietoihin.

Kokoonpano ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jussi Hakala
Risto Helle
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Elli Voutilainen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
läsnä
jäsen
etäyhteys
jäsen
etäyhteys
jäsen
etäyhteys
jäsen
etäyhteys
jäsen
etäyhteys
jäsen
etäyhteys
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
Tammekannin varajäsen etäyhteys
jäsen
etäyhteys
jäsen
etäyhteys,
poistui klo 17.27, § 14 käsittelyn aikana

läsnä
etäyhteys

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Leena Kumpusalo
Anu-Kaisa Ruponen
Juha Hagman
Elina Knuuttila
Hannu Koskelainen
Sanna Mertanen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston pj
etäyhteys
kirkkovaltuuston vpj
etäyhteys
kirkkoherra
etäyhteys
vt. kirkkoherra
etäyhteys
kirkkoherra
etäyhteys
vt. kirkkoherra
etäyhteys
tuomiorovasti
etäyhteys
viestintäpäällikkö
etäyhteys
henkilöstöpäällikkö
etäyhteys,
poistui klo 17.30, § 14 käsittelyn aikana

Kokoukseen velvoitetut

Mirja Niemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

vs. hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
etäyhteys
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

Petri Rautio

kiinteistöpäällikkö

etäyhteys § 18.1
ajan

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Matti Pentikäinen toivotti kokouksen osanottajat
tervetulleeksi, avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

1
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 26.1.2022.
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Kokouskutsussa on mainittu, että kokous järjestetään sähköisellä yhteydellä Teams-sovelluksella.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Päätösesitys:

Pöytäkirjantarkastajina toimivat Jussi Hakala ja Maija Taskinen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Hakala ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 2.2 - 16.2.2022 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä aikana.

4
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUDEN
TOTEAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n mukaan ’kirkkoneuvoston asiana on’
muun muassa ’ huolehtia kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta’. Kirkkolain 10 luvun 6 §:n mukaan ’Jos
kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee
jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen
viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.’
Yhteisen kirkkovaltuuston 15.12.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja on
allekirjoitettu ja tarkastettu, ja se on ollut yleisesti nähtävänä 17.12.2021 –
17.1.2022 välisen ajan.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
- yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksessaan 15.12.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston toimivaltaan
eivätkä ole kirkkolain ja kirkkojärjestyksen vastaisia, ja päättää
panna täytäntöön nämä päätökset.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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5
SÄYNEENSALO NRO 1 HUVILATONTIN MYYNTI
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 13.12.2021/§ 121
Seppo Niskanen ja Eila Niskanen ovat tehneet ostoilmoituksen 2000 m2:n määräalasta Saaristo-Pappilan tilalta kiinteistötunnus 297–423-1-96, joka vastaa
seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo nro 1. Kohde
sijaitsee Säyneensalon saaressa. Voimassa oleva 2000 m2:n vuokrasopimus
päättyy 24.9.2031. Ostotarjous joka on päivätty 22.10.2021 sekä kartta on esityslistan liitteenä nro 1.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 15.12.1998 vahvistanut ne periaatteet ja hinnat,
joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai
vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m2,
jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä, mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se
on mahdollista.
Kirkkovaltuusto on 7.2.2006 lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo
nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käyvän hinnan mukainen arvio
Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä / uudelleen vuokrauksessa noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on menetelty.
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös
vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Seppo Niskanen ja Eila Niskanen ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Säyneensalo nro 1,
2000 m2:ä hintaan 20 500 € sekä lisämaata n.2000 m2:ä, (lisämaan hinta on
4.00 €/m2).
Hinta perustuu laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaa Kuopion seudun
huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteista perimiä hintoja.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä
päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Seppo Niskaselle ja Eila Niskaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila nimisestä tilasta 297-423-1-96,
2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Säyneensalo nro 1 seuraavin ehdoin:
-

että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20 500 euroa

-

että lisämaata n. 2000m2:ä hintaan 4.00€/m2

-

että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista ja

-

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Hyväksyttiin tehty ehdotus.

Yhteisen kirkkoneuvoston käsittely
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Seppo Niskaselle ja Eila Niskaselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Saaristo-Pappila -nimisestä tilasta 297-423-196, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa
huvilatonttia Säyneensalo nro 1 ja lisämaata 2000 m2 seuraavin ehdoin:
-

että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 20.500 euroa,

-

että n. 2000 m2:n suuruisen lisämaan hinta on 8.000 euroa (4,00 €/m2),

-

että myytävän määräalan yhteishinta on 28.500 euroa,

-

että ostajat vastaavat tontin lohkomis- ja lainhuudatuskuluista,

- että hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan
myyntiä koskeva kauppakirja ja
Päätös:

että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: ostotarjous ja kartta
6
IRTISANOUTUMINEN EMÄNNÄN VIRASTA
Ida-Marja Lilja on ilmoittanut 30.12.2021 lähettämällä sähköpostilla irtisanoutuvansa kiinteistötoimen emännän virasta 1.2.2022 alkaen. Virka on ollut sijoitettuna Nilsiän alueseurakuntaan.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Ida-Marja
Liljalle eron emännän virasta 1.2.2022 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7
EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kiinteistötoimen emännän tehtävät ovat sisällöltään sellaiset, että tehtävä ei
edellytä virkasuhdetta. Mikäli kiinteistötoimi rekrytoi tähän uuden henkilön,
otetaan hänet työsuhteeseen.
Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
- yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Nilsiän alueseurakuntaan sijoitetun, kiinteistötoimeen kuuluvan, emännän viran lakkauttamista 1.2.2022 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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8
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEN VAALI
JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Puijon seurakunnan luottamushenkilö Eija Komulainen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa.

Eija Komulainen on yhteinen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2021/§ 7
valittu yhteiseen kirkkoneuvostoon valitun Risto Helteen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi.

Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. mukaan: Jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteiseen kirkkoneuvostoon valitulle
Risto Helteelle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN
VAALI JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI
Puijon seurakunnan luottamushenkilö Eija Komulainen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa.
Eija Komulainen on yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 19.1.2021/§ 8
valittu yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan valitun Heli Vuojärven henkilö
kohtaiseksi varajäseneksi.

Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. mukaan: Jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen seurakuntatyön johtokuntaan
valitulle Heli Vuojärvelle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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10
LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAN MENETTÄMINEN
Puijon seurakunnan luottamushenkilö Eija Komulainen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa.
Yhteisessä kirkkovaltuustossa hän on ollut Ihmisten kanssa elävä seurakunta –valitsijayhdistyksen varahenkilö.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteinen kirkkovaltuusto toteaa, että Eija Komulainen on menettänyt
paikkansa yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11
SEURAKUNTAYHTYMÄN RAHASTOJEN YHDISTÄMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on vuodesta 2017 lukien ollut Elsa Antikaisen testamenttirahasto, joka on muodostunut seurakuntayhtymän testamentilla saamista varoista. Rahaston varoja voi testamentin määräysten ja
rahaston sääntöjen mukaan käyttää vanhustyöhön. Rahaston pääoma
31.12.2021 oli 52.004,23 euroa.
Edelleen seurakuntayhtymällä on vuodesta 1971 ollut Helmi Savolaisen testamenttirahasto, joka on muodostunut seurakuntayhtymän testamentilla
saamista varoista. Rahaston varoja voi rahaston sääntöjen mukaan käyttää
kuopiolaisten vanhusten huoltoon. Rahaston pääoma 31.12.2021 oli
158.242,60 euroa.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä sai testamenttiin perustuvana perintönä
29.4.2021 Rauha Grönforsin jälkeen toimitetussa perinnönjaossa
101.419,98 euroa, josta perinnöstä on tämän jälkeen maksettu kuolinpesän
kuluja 1.418,13 euroa. Varojen määrä oli 31.12.2021 oli 100.001,85 euroa.
Päätös testamentin vastaanottamisesta tehtiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 9.11.2020, 187 §. Testamentin mukaan varat on käytettävä vanhustyöhön.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on edellä kuvatulla tavalla kaksi vanhaa rahastoa, joiden käyttökohteena on vanhustyö, sekä testamenttisaanto
viime vuodelta, jossa myös käyttötarkoituksena on vanhustyö. On tarkoituksenmukaista yhdistää em. kaksi rahastoa yhdeksi vanhustyön rahastoksi
sekä siirtää myös vuonna 2021 testamentilla saadut varat tähän rahastoon.
Rahaston nimeksi voidaan antaa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän vanhustyön rahasto. Esitys rahaston säännöiksi on liitteenä.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. Yhdistää Elsa Antikaisen ja Helmi Savolaisen testamenttirahastojen varat
ja perustaa näin yhdistetyillä varoilla Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
vanhustyön rahaston
2. Siirtää Rauha Grönforsin jälkeen testamentilla saadut varat kohdassa 1.
mainittuun Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän vanhustyön rahastoon
3. Lakkauttaa Elsa Antikaisen ja Helmi Savolaisen testamenttirahastot.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: esitys rahaston säännöiksi
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12
OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN NO 1/2022
Asia on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23-kohdan perusteella.

Oikaisuvaatimus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
13
OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN NO 2/2022
Asia on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23-kohdan perusteella.

Oikaisuvaatimus liitteineen on nähtävillä kokouksessa.
14
VEROTULOJEN JAKOPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.8.2021, 164 §, asettaa työryhmän valmistelemaan kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoperusteita seurakuntien kesken sekä asetti jakoperusteita koskevan selvityksen ja ehdotuksen valmistumisen määräajaksi 31.1.2022, johon mennessä ehdotus jakoperusteiksi on toimitettava yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Työryhmän jäseniksi yhteinen kirkkoneuvosto nimitti kirkkoneuvoston jäsenistä Jussi Hakala ja Risto Helle sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pentikäisen, vs. hallintojohtaja Mirja Niemen, pääkirjanpitäjä Seija
Rissasen ja keskusrekisterin johtaja Mika Pulkkisen sekä pyysi kirkkoherroja
valitsemaan keskuudestaan kaksi jäsentä työryhmään. Kirkkoherrat valitsivat työryhmän jäseniksi tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran Ilpo Rannankarin ja Männistön seurakunnan vs. kirkkoherran Sanna Mertasen.
Työryhmä kokoontui 4 kertaa. Liitteenä on työryhmän raportti sekä esitys
vero- ja muiden yhteisten tulojen jakoperusteiksi.
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä oli työskentelyssään yksimielinen ja
sen verotulojen jakoperustetta koskeva esitys on yksimielinen. Työryhmä
perustelee esitystään seuraavasi: ” määrärahojen jako jäsenmäärän perusteella tulee edelleenkin olla verotulojen jakoperusteen määrittävin tekijä. Se
on käytössä kaikissa seurakuntayhtymissä lukuun ottamatta niitä seurakuntatalouksia, joissa jako tapahtuu työalakohtaisesti. Jakomallia tulee täydentää niin, että kaikille paikallisseurakunnille jaetaan perusosa, joka turvaa
seurakuntatyölle sen keskeiset tekijät jäsenmäärästä riippumatta. Kun Kuopion seurakuntayhtymässä erityisesti alueelliset erot väestön määrää ja palvelutarvetta koskien ovat huomattavat, myös tästä aiheutuvat erot ja taloudellinen kuormittavuus tulee huomioida.”
Työryhmän esitys verotulojen jakoperusteeksi ja vuosittaisen talousarviokehyksen jakoperusteeksi yhtymän seurakunnille on seuraava:
1. Kullekin paikallisseurakunnalle jaetaan paikallisseurakunnille jaettavasta
kehyksestä perusosana 200.000 euroa, joka määrä perustuu kirkkoherran,
kanttorin ja diakonian viran keskimääräisiin palkkauskustannuksiin. Luku
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sidotaan ansiotasoindeksiin, ja vertailulukuna pidetään kunkin vuoden 1.
vuosineljänneksen indeksilukua (1/2021 = 108).
2. Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnille jaetaan vaikeahoitoisuuslisänä
yhteensä 10 % paikallisseurakunnille jaettavana olevasta talousarviokehyksestä siten, että Järvi-Kuopion seurakunnan osuus tästä vaikeahoitoisuuslisästä on 2/3 ja Kallaveden seurakunnan osuus 1/3.
3. Loppuosa talousarviokehyksestä jaetaan paikallisseurakunnille niiden jäsenmäärän mukaisessa suhteessa siten, että jäsenmääränä huomioidaan
talousarviovuotta edeltäneiden kolmen edellisen vuoden keskiarvo.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
verotulojen jakoperusteeksi ja vuosittaisen talousarviokehyksen jakoperusteeksi yhtymän seurakunnille päätetään seuraava jakomalli:
1. Kullekin paikallisseurakunnalle jaetaan paikallisseurakunnille jaettavasta
kehyksestä perusosana 200.000 euroa, joka määrä perustuu kirkkoherran,
kanttorin ja diakonian viran keskimääräisiin palkkauskustannuksiin. Luku
sidotaan ansiotasoindeksiin, ja vertailulukuna pidetään kunkin vuoden 1.
vuosineljänneksen indeksilukua (1/2021 = 108).
2. Kallaveden ja Järvi-Kuopion seurakunnille jaetaan vaikeahoitoisuuslisänä yhteensä 10 % paikallisseurakunnille jaettavana olevasta talousarviokehyksestä siten, että Järvi-Kuopion seurakunnan osuus tästä vaikeahoitoisuuslisästä on 2/3 ja Kallaveden seurakunnan osuus 1/3.
3. Loppuosa talousarviokehyksestä jaetaan paikallisseurakunnille niiden
jäsenmäärän mukaisessa suhteessa siten, että jäsenmääränä huomioidaan
talousarviovuotta edeltäneiden kolmen edellisen vuoden keskiarvo.
4. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot liitteenä olevasta esityksestä verotulojen jakoperusteiksi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Lausunnot on toimitettava 7.3.2022 mennessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: verotulojen jakotyöryhmän loppuraportti
15
VUODEN 2022 TALOUSARVION TOTEUTTAMISOHJEET
Taloussäännön 4 §.n mukaan ” Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että
kaikki seurakuntayhtymän asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat
tiedot yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta ja
taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.
Seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan seurakuntaneuvosto huolehtii
siitä, että kaikki seurakunnan asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat
saavat tiedon yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.”
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 15.12.2021 seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

1/2022
1/2022

9

Talousarvion kappaleessa 9 on määritelty talousarvion sitovuus sekä tilivelvolliset viranhaltijat.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa hallintoelimille ja viranhaltijoille ohjeet talousarvion toteuttamisesta.
Liitteenä on ehdotus vuoden 2022 talousarvion toteuttamisohjeiksi.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
-

Päätös:

että vuoden 2022 talousarvion toteuttamisohje hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: ehdotus vuoden 2022 talousarvion toteuttamisohjeeksi
16
IRTISANOUTUMINEN PERHENEUVOJAN VIRASTA
Perheneuvoja Kaarina Savolainen ilmoittaa 18.1.2022 päivätyssä kirjeessään irtisanoutuvansa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän osa-aikaisesta
(52 %) perheneuvojan virasta 1.5.2022 alkaen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kaarina Savolaisen irtisanoutumisen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän osa-aikaisen (52 %) perheneuvojan virasta 1.5.2022 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: irtisanoutumisilmoitus
17
YKKÖS INFRA OY:N KANNE
Pohjois-Savon käräjäoikeus on toimittanut Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle tiedoksi haasteen riita-asiassa, jossa kantajana on Ykkös Infra Oy ja
vastaajana Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä. Asia on tullut vireille
17.12.2019.
Asia on tullut vireille, kun Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on toimittanut
perintäyhtiö Intrum Oy:lle perittäväksi markkinaoikeuden lainvoimaisesti ratkaiseman tuomion koskien Ykkös Infra Oy:n seurakuntayhtymälle maksettavaksi tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. Tuomio on ollut suoraan perintäkelpoinen, mutta Intrum Oy on virheellisesti nostanut kertaalleen ratkaistussa
asiassa uuden oikeudenkäyntiprosessin. Ykkös Infra Oy on vastannut kanteeseen esittämällä vastakanteen, jossa se on vaatinut vahingonkorvauksena hankintamenettelyyn liittyvänä menetettynä sopimusetuna 92.000 euroa ja tarjousmenettelyn kustannuksina 12.025 euroa.
Intrum Oy on sittemmin peruuttanut kanteensa, mutta Ykkös Infra Oy:n vastakanne on jäänyt vireille Pohjois-Savon käräjäoikeuteen. Kanne on sinänsä
aiheeton, koska markkinaoikeus on jo kertaalleen lainvoimaisella päätöksellä 9.5.2018 hylännyt Ykkös Infra Oy:n vaatimukset asiassa. Kanteeseen
on kuitenkin, koska se on edelleen vireillä eikä kantaja ole siitä luopunut,
annettava vastaus.
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Vastaus kanteeseen on toimitettava käräjäoikeudelle 31.1.2022 mennessä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen 1.2.2021, 18 §, mukaan ”hallintojohtaja edustaa seurakuntayhtymää tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa
sekä valtuuttaa tarvittaessa henkilön edustamaan seurakuntaa.”
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Ykkös Infra Oy:n haastehakemuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18
ILMOITUSASIAT
1. Vs. hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö esittelevät kiinteistöstrategiatyöryhmän työtä.
2. Kokouksessa ovat nähtävillä vs. hallintojohtajan päätökset 1/2022 3/2022 ja rekisterinjohtajan päätökset 1/2022 ja 2/2022.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja esittää, että
- yhteinen kirkkoneuvosto katsoo ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

20
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Päätös:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 6: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
21
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Pentikäinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Kuopiossa, 31. päivänä tammikuuta 2022

Jussi Hakala

Maija Taskinen

