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Aika

Ma 20.11.2017 klo 16.30 – 17.10

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Markku Hyvärinen
Heikki Juutinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Erkki Pesonen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Kari Rytkönen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

1

puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
poissa
jäsen
läsnä
Wetzellin varajäsen
poissa
jäsen
läsnä
Koiviston varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
Pesosen varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
Niirasen varajäsen
läsnä
jäsen
läsnä, saapui klo
16.40 § 249 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Reijo Leino toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja
avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virsi 148.

Matti Jantunen

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

243
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 on postitettu hallintovirastosta 15.11.2017.
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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

244
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Upi Heinonen ja Leena Kumpusalo.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Leena Kumpusalo.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 22.11 – 8.12.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

245
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

246
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE ISO PAPPILA,
KIINTEISTÖTUNNUS 297-499-19-36
Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle Iso
Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36 Kuopion Nilsiässä. Alten Finland
Oy toimii Savon Voiman Verkko Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana.
Savon Voima Verkko Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi
aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 1 on
lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan johdonomistaja maksaa
maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy
liitteen mukaan.
Yhteensä kertakorvaus on 3.249,84 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 13.11.2017. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus tilalle Iso Pappila, kiinteistötunnus 297-499-19-36 liitteen 1
mukaisesti,
2. että hyväksytään kertakorvauksena 3.249,84 euroa.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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247
HUVILATONTIN MYYNTI: LÄPISAARI NO 79
Eero, Lauri ja Tiia Koivisto ovat tehneet ostotarjouksen 2500 m2:n määräalasta Mustasalon tilalta, kiinteistötunnus 297–423-1-30, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Läpisaari no 79. Kohde
sijaitsee Läpisaaressa. Voimassa oleva 2500 m2:n vuokrasopimus päättyy
25.8.2035. Ostotarjous, joka on päivätty 30.10.2017 ja kartta ovat esityslistan liitteenä 2.
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, minkä 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 arvo.
Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä/uudelleen vuokrauksessa
noudatetaan samaa käytäntöä kuin aiemmissa vapaa-ajan rakennuspaikoissa on tehty.
Tarkoituksena on tarjota tontteja nykyisten vuokralaisten ostettavaksi. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Ostajan kustannettavaksi tulevat lisäksi lohkomiskustannukset.
Eero, Lauri ja Tiia Koivisto ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman
hinnan ja he haluavat ostaa vuokraamansa huvilatontin Läpisaari no 79,
2000 m2:ä hintaan 15.600 € sekä lisämaata n.1500 m2, yhteensä n.3500
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.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 13.11.2017. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin
ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
- että Eero, Lauri ja Tiia Koivistolle myydään tasaosuuksin (1/3) Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta tilasta Mustasalo, kiinteistötunnus
297-423-1-30, 2000 m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Läpisaari nro 79 seuraavin ehdoin:
1. että 2000 m2:n suuruisen määräalan hinta on 15.600 euroa
2. että lisämaata myydään n.1500 m2 hintaan 3.00 €/m2
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3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista
4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä
koskeva kauppakirja ja
5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

248
ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN
Seurakuntayhtymä perii maksuja useista toiminnoista. Maksuja peritään
mm. rippikoululeireistä, virkatodistuksista ja tilojen käytöstä sekä hautatoimesta.
Osa näistä saatavista jää vuosittain saamatta. Periaatteessa seurakunnalla on velvollisuus periä saatavansa. Taloussäännön 12 §:n mukaan
kirkkoneuvosto voi kuitenkin perustellusta syystä luopua saatavan
perimisestä.
Seurakuntayhtymässä on noudatettu periaatetta, jonka mukaan kiinteistöjen vuokrasaatavat on poikkeuksetta laitettu perintään. Myös hautatoimen
maksut voitaisiin laittaa perintään. Ne, jotka todella ovat maksukyvyttömiä, voivat saada vapautuksen hautausmaksuista, mikäli sitä velallisen
taloudellinen tilanne huomioon ottaen on pidetty perusteltuna. Tämä taas
on selvitetty yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyön kanssa.
Toiminnallisia maksuja, kuten päiväkerho- ja rippikoulumaksuja ei sen sijaan ole peritty. Niiden osalta perimättä jääneet maksut onkin poistettu.
Poistettaviksi esitettyjä maksuja ei ole useista karhuamisyrityksistä huolimatta saatu perityksi. Perimättä jääneet maksut on poistettu niiden erääntymistä seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Näitä ns.
toiminnallisia maksuja ei myöskään ole yritetty poistamisen jälkeen periä.
Maksujen poistaminen kirjanpidosta, ja niiden kirjaaminen luottotappioksi
ei tarkoita sitä, etteikö niitä edelleen voitaisi periä. Laskutus ja perintä on
siirretty KIPA:lle. Tästä syystä niitä ei ole tarkoituksenmukaista poistaa
saatavista. Mikäli ne poistetaan, ne eivät enää ole KIPA:n seurantajärjestelmässä mukana ja niiden seuraaminen edellyttäisi erillisen seurantajärjestelmän luomista hallintovirastoon, mikä ei ole mielekästä. Tällä hetkellä
perimättömiä hautausmaksuja on 16.123,13 euroa, tilavuokria 3.711,43
euroa ja huoneen- ja tontinvuokria 12.384,43 euroa.
Alla yhteenveto poistettavaksi esitetyistä maksuista vuosilta 2015 - 2017,
joita ei ole saatu perityksi. Yksityiskohtainen erittely eri saatavista on nähtävillä kokouksessa. Perimättä olivat 20.10.2017 seuraavat maksut:
Rippikoulumaksut
Leiri- ja retkimaksut
Virkatodistusmaksut
Hautaussaatavat
Yhteensä:

2.740,00 €
1.442,00 €
844,50 €
1.237,20 €
6.263,70 €
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Käytännössä saatavien poistaminen tapahtuu kirjaamalla perimättä jääneet saatavat luottotappioiksi asianomaisille kustannuspaikoille. Rippikoulu- ja virkatodistusmaksujen osalta luottotappioksi kirjaaminen merkitsee myös sitä, että niitä ei enää peritä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion seurakuntayhtymän vuosilta 2015 - 2017 perimättä jääneet saatavat, suuruudeltaan 6.263,70 € euroa, poistetaan,
2. että tilavuokrien ja hautausmaksujen ja huoneen- ja tontinvuokrien
osalta perintää jatketaan edelleen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

249
MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN
Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä
on yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella.
Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on
38,75 tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on
haasteellista, sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä
suunniteltaessa määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä
työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää,
että heillä olisi virka, johon hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työajan noudattaminen ei ole laillista.
Vuodesta 2009 alkaen on perustettu väliaikaiset virat ja järjestelmä on
toiminut hyvin. Tämän vuoksi olisi järkevää perustaa vuodelle 2018 seurakuntayhtymään väliaikaisia määräaikaisia virkoja kesätyötä varten. Virat
olisivat yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana olisivat paikallisseurakunnat. Palkka maksettaisiin kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 14.11.2017. Johtokunta päätti
esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisten virkojen perustamista.
Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että seurakuntayhtymään perustetaan kaksitoista kesäteologin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018.
2. että seurakuntayhtymään perustetaan kahdeksan kesäkanttorin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018.
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3. että seurakuntayhtymään perustetaan kaksi kesänuorisotyöntekijän
määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2018.
4. että kesänuorisotyöntekijöille maksetaan vaativuusryhmän 302 mukainen palkka ja kesäteologeille ja kesäkanttoreille vaativuusryhmän 303
mukainen palkka.
5. että virkojen sijoituspaikka määritellään virkamääräyksen yhteydessä
ja
6. että virkojen palkka maksetaan kunkin sijoituspaikkana toimivan seurakunnan varaamasta määrärahasta.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

250
VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2019 - 2020
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2. ja 3 §:ien mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea
vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on kalenterivuosi ja samalla toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että
edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden
vuoden ajanjakson aikana.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:n 2. momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden toiminnalliset tavoitteet hyväksyessään talousarvion. Talousarvion lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kahta talousarviovuoden jälkeistä vuotta varten
toiminta- ja taloussuunnitelman. Järjestelmä on rullaava siten, että vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi siirtyy vuotuisen
talousarviosuunnittelun piiriin ja suunnitelmaan lisätään yksi vuosi.
Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten,
että henkilöstömenojen on arvioitu vuonna 2018 kasvavan 1,0 prosentilla
vuoden 2017 maaliskuun tasosta. Kehys on laadittu niin, että jokainen
toimintayksikkö on joutunut karsimaan alkuperäistä toimintakatettaan 3
prosenttia. Talousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa.
Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 – 2020 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten sekä
eräiden kristillisten järjestöjen ja yhdistysten tekemien anomusten perus-
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teella. Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 3.
Vuoden 2018 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 23.470.451
euroa, mikä on 1.335.004 euroa eli 5,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Toimintatuottoja on vuonna 2018 arvioitu kertyvän yhteensä 5.207.251 euroa, mikä on 862.736 euroa eli 19,9 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2017. Toimintatulojen ja toimintamenojen erotus
eli ns. toimintakate on 18.263.200 euroa, mikä on 2.197.740 euroa eli
10,7 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Toimintamenojen suurin yksittäinen menoerä ovat henkilöstömenot, joiden loppusummaksi on
arvioitu 13.539.717 euroa. Tämä on 790.402 euroa eli 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa.
Kirkollisverotuloja on vuonna 2018 arvioitu kertyvän yhteensä 19.213.400
euroa ja valtion rahoitusosuutta, joka korvaa vuodesta 2016 lähtien yhteisövero-osuuden, 2.401.910 euroa. Verotuloarvio perustuu tuloveroprosentin pitämiseen 1,5 prosentissa. Kirkollisverokertymän on arvioitu pienenevän vuonna 2017 3,8 prosentilla vuoden 2016 tasosta ja 0,5 prosentilla vuonna 2018 vuoden 2017 tasosta. Vuosikate on 1.548.950 euroa.
Poistojen ja satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 539.755
euron alijäämää.
Vuoden 2018 talousarvion investointiosan loppusumma on 1.756.000 euroa. Koko suunnittelukauden 2018 – 2020 investointimenojen loppusumma on 9,6 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2018 – 2024 investointitarpeiksi on arvioitu tässä vaiheessa 26,9 miljoonaa euroa. Näin mittavien
investointien toteuttaminen edellyttää varsin radikaalia toimintakulujen
leikkaamista tai luopumista investointien toteuttamisesta. Tarvittavien
menoleikkausten aikaansaamiseksi yhteinen kirkkovaltuusto tulee asettamaan toimintayksiköille säästötavoitteet.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2018 talousarviota ja vuosien
2019 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 23.10.2017. Kirkkoneuvosto
päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2020 liitteen 3 mukaisena.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien
lausunnot 17.11.2017 mennessä. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että vuoden 2018 talousarvio hyväksytään liitteen 3 mukaisena,
2. että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallinnon, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta tehtäväalueen ulkoinen toimintakate, seurakunnallisen toiminnan osalta kunkin seurakunnan ulkoinen toimintakate ja investointien
osalta hanketaso,
3. että toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 hyväksytään noudatettavaksi ohjeellisena.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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251
AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN YLIVIESKAN SEURAKUNNAN UUDEN KIRKON
RAKENTAMISEEN
Ylivieskan seurakunnan kirkko tuhoutui tulipalossa tuhopolton seurauksena pääsiäislauantaina 26.3.2016. Vuonna 1786 valmistunut kaunis
puukirkko oli paikallisen käsityötaidon näyte ja kappale suomalaiskansallista historiaa aina Ruotsin vallan ajoilta lähtien.
Helmikuussa 2017 käynnistynyt uuden kirkon avoin suunnittelukilpailu
päättyi 15.5.2017 ja kilpailu ratkeaa tulevana syksynä. Uuden kirkon
kustannusarvioksi on arvioitu noin 10 miljoonaa euroa. Vakuutuskorvauksia seurakunta on saamassa 9.11.2017 päivitetyn tiedon mukaan 6
miljoonaa euroa. Vapaaehtoisia lahjoitusvaroja on marraskuun 2017 alkuun mennessä kertynyt noin 380.000 euroa.
Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi vetoaa kirjeessään seurakuntiin, että tulevan vuoden talousarvion laadinnassa otettaisiin huomioon
lahjoitukset Ylivieskan kirkon rakentamiseen. Liite 5.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan Ylivieskan kirkon rakentamiseen on
perusteltua myöntää avustus. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa tarkoitukseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. Tarkoitukseen voitaisiin
osoittaa avustus yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. Avustuksen
määrä voisi olla 5.000 euroa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen osoitetaan 5.000 euron
avustus yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista vuoden 2018 talousarviossa.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

252
YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN TEOLOGIHARJOITTELIJOIDEN OTTAMISESTA
KUOPION SEURAKUNTIIN
Kuopion seurakunnissa on ollut teologiharjoittelijoita Itä-Suomen yliopistosta vuodesta 2006 lähtien. Harjoittelijoita on ollut vuosittain yhteensä
kahdeksan. Vuonna 2006 harjoittelijoita oli kaikissa yhtymän seurakunnissa. Sen jälkeen yleensä yksi seurakunta on ollut välivuorossa eli ilman
harjoittelijoita. Vuonna 2013 harjoittelijoita ei ollut lainkaan eikä myöskään
kuluvana vuonna.
Itä-Suomen yliopiston teologian osaston lehtori Heikki Salomaa on ollut
yhteydessä hallintojohtajaan ja tiedustellut, onko Kuopiolla mahdollisuutta
ottaa vastaan vuonna 2018 kahdeksan opiskelijaa työssäoppimisjaksolle.
Tarkka ajankohta työssäoppimisjaksolle on 8.1. – 4.3.2018. Asiaa on käsitelty johtoryhmässä ja todettu, että Tuomiokirkkoseurakuntaa ja JärviKuopion seurakuntaa lukuun ottamatta muut seurakunnat ovat valmiita
ottamaan vastaan harjoittelijoita vuonna 2018.
Itä-Suomen yliopisto pitää tärkeänä, että opiskelijoille voitaisiin jatkossakin tarjota harjoittelupaikkoja työssäoppimiseen Kuopiossa. Edellinen so-
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pimus oli tehty vuosiksi 2014 – 2016. Vuonna 2017 harjoittelijoita ei ollut.
Yliopisto esittää yhteistyösopimuksen tekemistä vuosiksi 2018 – 2020.
Aikaisemmin harjoittelijoiden ottamisesta on sovittu johtoryhmässä, jossa
on samalla sovittu, mihin seurakuntiin harjoittelijat tulevat. Hallintojohtaja
on tämän jälkeen allekirjoittanut sopimuksen.
Yhteistyösopimus olisi jatkossa perusteltua hyväksyä yhteisessä kirkkoneuvostossa jo sopimuksen dokumentoinnin takia. Ehdotus yhteistyösopimukseksi on esityslistan liitteenä 6. Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä maksaa vuosittain 500 € kutakin työssäoppimisjaksolla olevaa
opiskelijaa kohti Itä-Suomen yliopiston läntisen teologian soveltavien
opintojen kehitysprojektille. Näillä varoilla yliopisto maksaa palkan koordinaattorille, ohjaaville papeille ja tarvittaville tuntiopettajille. Harjoittelujaksolta ei makseta palkkaa, mutta seurakuntayhtymä tarjoaa tarvittaessa
korvauksetta työssäoppimisjakson ajaksi asunnon. Lisäksi harjoittelijoilla
on oikeus työpaikkaruokailuun ja kulukorvauksiin Seurakuntayhtymä
myös sitoutuu vakuuttamaan opiskelijat työssäoppimisjakson ajaksi.
Yliopiston teologian osaston soveltavista opinnoista vastaava yliopistonlehtori ja seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta koordinaattorin tehtäviä hoitava erikseen nimetty pappi sopivat työssäoppimisen käytännön
toteutuksesta. Asianomaisen työssäoppimisseurakunnan kirkkoherra tutustuu ennalta työssäoppimiseen ehdolla olevan teologian opiskelijan ansioluetteloon ja tarvittaessa tapaa opiskelijan henkilökohtaisesti. Ratkaisuvalta opiskelijan hyväksymisestä on kirkkoherralla.
Teologian osasto palkkaa työssäoppimisjakson ajaksi soveltavien opintojen ryhmänohjaustehtäviä hoitavat tuntiopettajat. Lisäksi jokaisessa seurakunnassa, jossa on harjoittelija, on ohjaava pappi, joka saa sivutoimisesta tuntiopetuksesta maksettavan korvauksen.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan teologian opiskelijoiden ottaminen
työssäoppimisjaksolle on perusteltua. Se antaa mahdollisuuden opiskelijoille käytännön harjoitteluun ja myös luo Kuopion seurakunnista myönteistä kuvaa työnantajana.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee liitteen 6 mukaisen yhteistyösopimuksen Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osaston
kanssa ja
2. että hallintojohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan yhteistyösopimus
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

253
TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VALMISTELEMAAN HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖÄ
Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi 23.10.2017 hallintojohtaja Timo Korhoselle eron hallintojohtajan virasta 1.10.2018 lukien. Samassa yhteydessä
kirkkoneuvosto päätti, että hallintojohtajan virka täytetään.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi nimetä hallintojohtajan viran täyttöä valmistelemaan työryhmän. Työryhmään voisivat kuulua yhteisen kirkkovaltuus-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

13/2017
13/2017

10

ton puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Työryhmässä voisi olla lisäksi yksi
seurakuntien kirkkoherroista ja yksi yhteisen kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämä jäsen sekä henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtaja.
Kirkkoherroista työryhmässä voisi olla Aulikki Mäkinen ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä Tarja Välimäki. Työryhmän sihteerinä voisi toimia
henkilöstöpäällikkö. Täyttöprosessissa olisi hyvä käyttää soveltuvuustestaamiseen perehtynyttä asiantuntijaa. Hallintojohtaja Timo Korhonen voi
toimia tarvittaessa työryhmän asiantuntijajäsenenä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hallintojohtajan viran täyttöä valmistelemaan asetetaan työryhmä,
2. että työryhmän jäseniksi nimetään yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Jantunen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo
Leino, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen,
kirkkoherra Aulikki Mäkinen, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja
Välimäki ja henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtaja Marketta
Rantama,
3. että työryhmän sihteeriksi nimetään henkilöstöpäällikkö Arja Keränen,
4. että täyttöprosessissa käytetään apuna soveltuvuustestaamiseen perehtynyttä asiantuntijaa ja
5. että hallintojohtaja Timo Korhonen toimii tarvittaessa työryhmän
asiantuntijajäsenenä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. Lisäksi työryhmän jäseneksi
nimettiin kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Juhani Laurinkari.
Työryhmä valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Kirkkoneuvosto
velvoitti työryhmän valmistelemaan mahdollista johtosäännön muutosta ja
tehtävänkuvaa. Työryhmän tulee informoida kirkkoneuvostoa valmistelun
aikana.
Hallintojohtaja Timo Korhonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

254
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN PUIJON SEURAKUNNAN HISTORIAHANKKEEN
LOPPUUN SAATTAMISEEN
Puijon kirkon vihkimisestä tuli 4.9.2017 kuluneeksi 40 vuotta ja Puijon
seurakunnan perustamisesta tulee kuluneeksi 1.1.2019 40 vuotta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 24.5.2016, Puijon seurakuntaneuvoston esityksestä, oikeuttaa Puijon seurakunnan käyttämään 1. kappalaisen viran
lakkauttamisesta säästyneitä määrärahoja vuoden 2016 aikana Puijon
seurakunnan historiahankkeen rahoittamiseen. Lisäksi kirkkoneuvosto
päätti varata vuoden 2017 talousarvioon 13.000 euron erillismäärärahan
hankkeen loppuunsaattamiseen. Tämä määräraha ei sisältynyt Puijon
seurakunnan vuoden 2017 talousarviokehykseen.
Puijon seurakunta laati historiahankkeelle 27.000 euron talousarvion, joka vastasi 1. kappalaisen viran lakkauttamisesta säästyneen määrärahan
suuruutta. Tutkija, VTM Jaro Julkunen, joka on samalla Puijon seurakun-
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taneuvoston jäsen, lupautui palkkiotoimisesti kirjoittamaan historiateoksen. Kirjoittamistyö on tehty osittain vapaaehtoistyönä, mikä on laskenut
huomattavasti hankkeen kokonaiskustannuksia. Historiateoksen laatimista on ohjannut seurakuntaneuvoston valitsema työryhmä, johon ovat kuuluneet Puijon seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja, professori Juhani
Laurinkari, rovasti Reijo Mattila ja kirkkoherra Jaana Marjanen.
Vuoden 2016 aikana hankkeeseen arvioitiin tarvittavan 14.000 euroa, josta käytettiin vain 10.158,77 euroa eli lähes 4.000 euroa arvioitua vähemmän. Vuoden 2017 talousarviossa tarkoitukseen varattu 23.000 euron
erillismääräraha on tässä vaiheessa käytetty kokonaan. Tämä on aiheutunut siitä, että Jaro Julkunen tarvitsi kolmen kuukauden lisäajan kirjoitustyöhön, mikä lisäsi palkkiokustannuksia. Lisäajan tarve aiheutui siitä, että
Julkunen löysi tutkimuksen kannalta kiinnostavaa, Puijon ja muiden Kuopion esikaupunki- ja lähiöseurakuntien perustamiseen johtanutta aineistoa aina 1950-luvulta alkaen. Tästä syystä historiasta tuli lähes puolta
laajempi kuin alun perin oli suunniteltu, mikä puolestaan lisää taitto- ja
painokustannuksia.
Historiateoksen taitto- ja painokustannukset tulevat olemaan noin 15.300
euroa. Kirjasta on suunniteltu otettavaksi 600 kappaleen painos ja sitä on
tarkoitus myydä 20 euron hinnalla. Teosta myymällä on mahdollista kattaa ainakin osa taitto- ja painatuskustannuksista. Seurakuntaneuvosto voi
lisäksi käyttää omia toimintamäärärahojaan hankkeen kustannuksiin noin
6.300 euroa.
Kirkkoherra Jaana Marjanen on kääntynyt yhteisen kirkkoneuvoston puoleen ja esittänyt, että hankkeen loppuunsaattamiseen myönnettäisiin
9.000 euron lisämääräraha. Kirja on menossa painoon ja se on tarkoitus
saada myyntiin ennen joulua. Jaana Marjanen ehdottaa myös, että historiateos annettaisiin yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan historiateoksen loppuunsaattaminen
on perusteltua. Hankkeen saattamiseksi loppuun tarvitaan 9.000 euron lisämääräraha kuluvan vuoden talousarvioon. Lisämääräraha voidaan toteuttaa kahdella tavalla: Joko niin, että yhteinen kirkkoneuvosto tekee yhteiselle kirkkovaltuustolle esityksen lisämäärärahan myöntämisestä vuoden 2017 talousarvioon tai niin, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää
omista käyttövaroistaan tarvittavan 9.000 euron määrärahan. Yhteisen
kirkkoneuvoston käyttövaroja on tällä hetkellä käyttämättä noin 55.000
euroa. Hallintojohtaja katsoo, että tarvittava 9.000 euron määräraha voitaisiin myöntää yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Puijon seurakunnalle myönnetään 9.000 euron lisämääräraha
Puijon seurakunnan historiahankkeen loppuunsaattamiseen ja
2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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255
TÄYTTÖLUPA-ANOMUS: PUIJON SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRKA
Puijon seurakunnan kappalainen Kari Kuula on valittu Kauniaisten
suomalaisen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ja hän on irtisanoutunut kappalaisen virastaan 1.1.2018 lukien. Eron myöntää
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.
Puijon seurakunnassa on neljä papin virkaa, joista vakinaisia virkoja
on kaksi, kirkkoherran ja kappalaisen virat. Säästösuunnitelman mukainen velvoite papin virkojen osalta on täytetty vuonna 2016, jolloin
lakkautettiin yksi kappalaisen virka.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan
palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa
yhteinen kirkkoneuvosto.
Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
kappalaisen viran täyttämiseen vakinaisesti ja sijaisen palkkaamiseen
irtisanomisajan virkavapauden ja viran täyttöprosessin ajaksi.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan kappalaisen viran täyttäminen
vakinaisesti ja sijaisen palkkaaminen irtisanomisajan virkavapauden
ja viran täyttöprosessin ajaksi on perusteltua Puijon seurakunnan
toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Puijon seurakunnalle annetaan lupa täyttää kappalaisen virka
vakinaisesti ja palkata sijainen irtisanomisajan virkavapauden ja
viran täyttöprosessin ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

256
TÄYTTÖLUPA-ANOMUS: ALAVAN SEURAKUNNAN 1. KAPPALAISEN VIRKA
Pastori Pirjo Kuula on lähettänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille pyynnön lakkauttaa virkamääräyksensä 1.1.2018 alkaen Alavan
seurakunnan 1. kappalaisen virkaan. Syynä on muutto Kuopiosta
Kauniaisiin.
Alavan seurakunnassa on viisi papin virkaa, joista vakinaisia virkoja
on kolme, kirkkoherran ja kahden kappalaisen virat. Kahden rovastikuntapastorin viran sijoituspaikaksi on määritelty Alavan seurakunta
31.12.2021 saakka.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan
palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa
yhteinen kirkkoneuvosto.
Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa 1.
kappalaisen viran täyttämiseen vakinaisesti ja sijaisen palkkaamiseen
viran täyttöprosessin ajaksi.
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Hallintojohtajan käsityksen mukaan 1. kappalaisen viran täyttäminen
vakinaisesti ja sijaisen palkkaaminen viran täyttöprosessin ajaksi on
perusteltua Alavan seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Alavan seurakunnalle annetaan lupa täyttää 1. kappalaisen
virka vakinaisesti ja palkata sijainen viran täyttöprosessin ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

257
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

258
ILMOITUSASIAT
1.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous, joka oli tarkoitus pitää 4.12.2017,
on peruttu.

2.

Yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokousaikataulu,
kevät 2018. Liite 7.

259
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 8.

260
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.10.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 20.11.2017

Upi Heinonen

Leena Kumpusalo

