KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2017
9/2017

Aika

Ma 28.8.2017 klo 16.30 – 18.00

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

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

1

puheenjohtaja
läsnä
varapuheenjohtaja
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Pesosen varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, saapui klo
16.39, § 185 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, poistui klo
17.46, § 197 käsittelyn aikana

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

läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Reijo Leino toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja
avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virsi 124.

Matti Jantunen

läsnä

179
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 23.8.2017.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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180
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Sisko Pihl ja Taina
Tammekann.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Sisko Pihl ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 30.8 – 15.9.2017 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

181
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

182
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN MÄÄRÄAJAKSI
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on 15.6.2017 myöntänyt
diakonissa Auli Kekkoselle eron Tuusniemelle sijoitetusta diakoniatyöntekijän virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.7.2017 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Järvi-Kuopion seurakunta on pyytänyt lupaa täyttää avoimeksi tullut diakonian virka.
Virkaa on säästösuunnitelmissa suunniteltu jatkettavaksi siihen saakka,
kun Kaavin alueella on jäljellä Elsa Vartiaisen testamenttirahaston varoja.
Testamenttirahaston varat riittänevät vuoden 2020 loppuun saakka. Sen
jälkeen olisi tarkoituksenmukaista yhdistää Kaavin ja Juankosken toiminnat niin, että tehtäviä hoitamaan riittää yksi diakonianviranhaltija.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään avoimeksi tullut diakoniatyöntekijän virka määräajaksi 31.12.2020 saakka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

183
NUORISOTYÖNOHJAAJA REETTA KANKKUSEN ÄITIYS- JA VANHEMPAINVAPAA
JA SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaaja Reetta Kankkunen on
ilmoittanut jäävänsä äitiys- ja vanhempainvapaalle 4.10.2017 – 18.8.2018
väliseksi ajaksi.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle 15.6.2017, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Järvi-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2017
9/2017

3

Kuopion seurakunnalle luvan täyttää Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka Reetta Kankkusen äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen Reetta Kankkusen virkavapauden
ajaksi on perusteltua Järvi-Kuopion seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa täyttää nuorisotyönohjaajan virka Reetta Kankkusen äitiys- ja vanhempainvapaan
ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

184
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN 2. KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kaksi kappalaisen virkaa. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 12.6.2017 tuomiokirkkoseurakunnan 2.
kappalaisen viranhaltijan, Sari Kärhän, Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan virkaan 1.1.2018 alkaen. 2. kappalaisen virka
tulee näin avoimeksi 1.1.2018.
Seurakuntayhtymässä on periaatteena, että paikallisseurakuntien avoimiksi tulevien virkojen täyttämiseen anotaan lupa yhteiseltä kirkkoneuvostolta.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 15.8.2017. Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa tuomiokirkkoseurakunnan 2. kappalaisen viran täyttämiseen 1.1.2018 lukien.
Tuomiokirkkoseurakunnan 2. kappalaisen viran täyttäminen on perusteltua. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä ja monet tapahtumat sekä
tuomiokirkkoseurakunnan ikärakenteesta johtuva hautaan siunaamisten
runsaus työllistävät erityisesti papistoa. Muut keskustan seurakunnat
ovat säästösuunnitelmiaan noudattaen vähentäneet pappistyövoimaa minimiin. Tuomiokirkkoseurakunnan oman säästösuunnitelman noudattaminen ei vaadi tässä vaiheessa virasta luopumista. Kuudella papilla
tuomiokirkkoseurakunta voi jossain määrin antaa resursseja muiden seurakuntien tueksi. Tuomiokirkkoseurakunta on antanut kesällä yhden papin työpanoksen yhteen Kallaveden seurakunnan rippikoululeiriin. Myös
seurakuntien yhteinen iltarippikoulu on ollut tuomiokirkkoseurakunnan
vastuulla.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että tuomiokirkkoseurakunta oikeutetaan täyttämään avoimeksi tuleva
2. kappalaisen virka 1.1.2018 lukien.
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Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

185
RIPPIKOULUMAKSUJEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain rippikoululaisilta perittävät
maksut. Rippikoulumaksuja on tarkistettu viimeksi vuodelle 2012, minkä
jälkeen ne ovat olleet ennallaan.
Rippikoulumaksujen taustalla on ollut ajatus, että rippikoululaisilta peritään
elintarvikehankinnoista aiheutuvat kustannukset, mutta muita seurakunnalle aiheutuvia kustannuksia ei veloiteta.
Kustannustason nousun vuoksi rippikoulumaksuihin esitetään 5 % korotusta vuodelle 2018. Samoin esitetään, että aiemmin voimassa ollut ns. sisarusalennus poistetaan.
Rippikoulumaksujen suuruudeksi vuodelle 2018 esitetään seuraavaa:
Kirkon jäsenet

105 €

Kirkkoon kuulumattomat

210 €

Päivä- ja iltarippikoulut

37 €

Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että rippikoulumaksut vuodelle 2018 vahvistetaan esitetyn mukaisesti.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

186
PALAUTTEEN ANTAMINEN KIRKOLLISKOKOUKSEN TEKEMISTÄ
TULEVAISUUTEEN LIITTYVISTÄ LINJAUKSISTA
Kirkolliskokous nimesi toukokuussa 2015 tulevaisuusvaliokunnan esityksestä tulevaisuuskomitean. Esitys perustui kirkolliskokoukselle vuonna
2014 tehtyyn edustaja-aloitteeseen. Komitean toivottiin visioivan kirkkoa,
joka olisi nykyiseen verrattuna organisaatioltaan kevyempi, reagointikykyisempi ja joustavampi ja jossa korostuisivat seurakuntalaisten osallisuus ja
kirkon perustehtävien - evankeliumin julistamisen, sakramenttien jakamisen ja lähimmäisen rakkauden – tehokkaampi toteuttaminen muuttuvassa
toimintaympäristössä.
Tulevaisuuskomitea sai työnsä valmiiksi lokakuussa 2016 ja se jätti mietintönsä marraskuussa 2016 kokoontuneelle kirkolliskokoukselle. Kirkolliskokous päätti lähettää komiteamietinnön tulevaisuusvaliokuntaan, jolle käsikirja-, peruste-, hallinto-, talous- ja yleisvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.
Tulevaisuusvaliokunta on työstänyt mietintöä talven 2016 – 2017 aikana.
Tulevaisuusvaliokunta on kuullut 22 asiantuntijaa, pyytänyt muiden valiokuntien lausunnot, 7 asiantuntijalausuntoa ja se sai lisäksi 12 omaaloitteista lausuntoa uudistuksesta kiinnostuneilta tahoilta.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

9/2017
9/2017

5

Kirkolliskokous käsitteli tulevaisuusvaliokunnan mietintöä 4.5.2017 ja hyväksyi sen. Päätös sisältää 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimenpidepyyntöä. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan kirkkohallituksen tulee
kuulla seurakuntia ja hiippakuntia uudistuskokonaisuuden keskeisistä sisällöistä ennen tarkemman etenemissuunnitelman laadintaa.
Kirkkohallitus on pyytänyt seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta palautetta kirkon tulevaisuuteen liittyvistä linjauksista 8.9.2017
mennessä. Palautteen antajana toimii seurakunnassa kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto.
Esityslistan liitteenä 1 on palautelomake, jossa on esitetty joukko kysymyksiä tulevaisuuden linjauksista. Hallintojohtaja on yhdessä rekisterinjohtajan, henkilöstöpäällikön ja hallintosihteerin kanssa esitäyttänyt palautelomakkeen. Lomake on hyvä käsitellä kohta kohdalta.
Hallintojohtaja ehdottaa
Kirkkoneuvosto:

että yhteinen kirkkoneuvosto päättää palautteen antamisesta.
Yhteisen kirkkoneuvoston antama palaute on tämän pöytäkirjan liitteenä.

187
KIRKKO JA KOTI -LEHDEN TAITOSTA, PAINOPAIKASTA, JAKELUSTA JA
ILMOITUSMYYNNISTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkko- ja koti -lehden kustantajan pitkään toiminut Kotimaa Oy on lopettanut seurakuntalehtien kustantamisen vuoden 2016 lopussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan
Kirkko ja koti –lehden taiton, painopaikan, jakelun ja ilmoitusmyynnin.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Kirkko ja koti -lehden paino-, jakelu-,
taitto- ja ilmoitusmyyntipalveluita koskeva hankintailmoitus julkaistiin Hilma-järjestelmässä 5.6.2017. Kilpailutuksen määräaika oli 7.7.2017.
Hankinnassa on noudatettu lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä hankintayksikön hankintaohjeita. Lisäksi
on noudatettu hankintayksikön toimintaa säätelevää lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita. Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. Hankinta
on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.
Hankintayksikkö on tarjouksia vertaillessaan soveltanut vain etukäteen
tarjouspyynnössä ilmoittamiaan valintaperusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja syrjimättä.
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän seurakuntalehden painaminen, jakelu sekä taitto ja ilmoitusmyynti
tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.
Hankinnasta tehdään valitun palveluntarjoajan kanssa toistaiseksi voimassa oleva sopimus.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:
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OSA 1: TAITTO JA ILMOITUSMYYNTI
Kotimaa Oy
Suomalainen Lehtipaino Oy
OSA 2: PAINAMINEN
Alma Manu Oy
Botnia Print Oy Ab
Kaleva365 Oy
Lehtisepät Oy
Suomalainen Lehtipaino Oy
OSA 3: JAKELU
Suomalainen Lehtipaino Oy
Suora Lähetys Oy
Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten arviointi
Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten
mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.
Tarjouksia arvioitiin seuraavasti:
1. Tarjoajan soveltuvuutta koskevien vastausten tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu
Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa tarjoaja tai tarjous voidaan vain joko
ottaa mukaan seuraavaan arviointivaiheeseen tai hylätä. Vain niiden tarjoajien tarjoukset arvioitiin ja vertailtiin, jotka täyttivät arviointivaiheiden 1
ja 2 vaatimukset.
Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Kaikkien tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja
ne voitiin ottaa tarjousvertailuun mukaan.
Vertailu kuvataan tarkemmin osakohtaisissa tarjousten vertailumuistioissa, joihin voi tutustua kokouksessa.
OSA 1: TAITTO JA ILMOITUSMYYNTI
Vertailuperusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras seuraavasti: Hinta 70
% (maksimi 70 pistettä) ja Laatu 30 % (maksimi 30 pistettä).
Kokonaisarvio:
Tarjoaja

Kotimaa Oy
Suomalainen
Lehtipaino Oy

Hinta €

89 694,00 €
74 582,00 €

Hinta –
pisteet
(max 70
pistettä)
58,21
70,00

Laatu, josta:
Näytelehti
(max 15 pistettä)
15,00 (50)
9,00 (30)

Asiantuntijuus
(max 15 pistettä)
13,50 (54)
15,00 (60)

Kokonaispisteet

86,71
94,00

Sijoitus
vertailussa

2.
1.
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Hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen jättänyt Suomalainen Lehtipaino Oy sai 94,00 pistettä.
Suomalainen Lehtipaino Oy:n tarjous koskien seurakuntalehden taittoa ja
ilmoitusmyyntiä todettiin ennalta määritettyjen tarjouspyynnössä kuvattujen vertailukriteerien perusteella hinta-laatusuhteeltaan parhaaksi.
OSA 2: PAINAMINEN
Vertailuperusteena on halvin hinta.
Kokonaisarvio:
Tarjoaja
Alma Manu Oy

Hinta €
263 182,84 €

Sijoitus
1.

Botnia Print Oy Ab

280 668,00 €

3.

Kaleva365 Oy

302 614,40 €

5.

Lehtisepät Oy

276 793,60 €

2.

Suomalainen Lehtipaino Oy

294 950,52 €

4.

Alma Manu Oy:n tarjous koskien seurakuntalehden painamista on hinnaltaan halvin.
OSA 3: JAKELU
Vertailuperusteena on halvin hinta.
Kokonaisarvio:
Suomalainen Lehtipaino Oy

Hinta €
281 494,40 €

Sijoitus
2.

Suora Lähetys Oy

267 872,00 €

1.

Suora Lähetys Oy:n tarjous koskien seurakuntalehden jakelua on hinnaltaan halvin.
Asiakirjojen julkisuus
Hankintayksikön hankintoja koskevat asiakirjat ovat julkisia viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja kirkkolain (1054/1993)
perusteella sen jälkeen, kun sopimus asiassa on tehty, lukuun ottamatta
salassa pidettäviä tietoja (liike- ja ammattisalaisuuden sisältävät tiedot).
Tarjouskilpailuun osallistuneella on asianosaisena oikeus saada tieto
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintapäätöksestä, sen liitteistä
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ja muista hankinta-asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja.
Tarjouskilpailun voittaneelta tullaan hankintalain 88 §:n mukaisesti tarkistamaan soveltuvuutta osoittavat selvitykset ja todistukset ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.
Mikäli valittu palveluntuottaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli palveluntuottaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana, voidaan sopimusneuvottelut
aloittaa ja hankintasopimus solmia tarjouskilpailussa toiseksi tulleen tarjoajan (varatoimittajan) kanssa.
Hallintojohtaja ehdottaa
1. että Kirkko ja koti –lehden taiton ja ilmoitusmyynnin osalta hyväksytään Suomalainen Lehtipaino Oy:n tarjous
2. että painopalvelujen osalta hyväksytään Alma Manu Oy:n tarjous,
3. että jakelun osalta hyväksytään Suora Lähetys Oy:n tarjous ja
4. että mainittujen yritysten kanssa tehdään hankintasopimukset.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

188
TIEDOTTAJA ULLA REMEKSEN ANOMUS OSA-AIKAISESTA VIRAN HOIDOSTA
Seurakuntayhtymän viestintäyksikössä on tällä hetkellä viestinpäällikön
virka, tiedottajan virka, verkkotoimittajan virka, joka on määräaikainen ja
tapahtumatoimittajan työsuhde. Kaikki mainitut palvelussuhteet ovat päätoimisia ja kokoaikaisia.
Tiedottaja Ulla Remes on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää lupaa hoitaa tiedottajan
virkaa osa-aikaisena (52 %) toistaiseksi tai vähintään viiden vuoden ajan.
Remes toivoo, että asiaa voitaisiin tarkastella tammikuun lopussa 2018.
Tällöin hänellä olisi mahdollisuus palata hoitamaan kokoaikaisesti virkaa
tai sitoutua hoitamaan sitä viiden vuoden ajan osa-aikaisena.
Tiedottajan keskeisenä tehtävänä on ollut ja on edelleen Kirkko ja koti
-lehden toimittaminen. Lehden ilmestymiskertoja on harvennettu viestinnän painopisteen siirtyessä entistä enemmän sähköiseen viestintään.
Tämä antaa mahdollisuuden hoitaa tiedottajan virkaa osa-aikaisesti. Lisäksi osa-aikainen työ soveltuu hyvin Remeksen tämänhetkiseen elämäntilanteeseen, mm. jatko-opintoihin. Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva
puoltaa anomusta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Ulla Remekselle annetaan lupa hoitaa tiedottajan virkaa osaaikaisesti (52 %) 1.9.2017 alkaen 31.12.2022 saakka ja
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2. että osa-aikaisuutta tarkastellaan 31.1.2018, jolloin ratkaistaan, jatkuuko osa-aikaisuus.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

189
VIESTINTÄYKSIKÖN TYÖJÄRJESTELYT
Seurakuntayhtymän viestintäyksikössä on tällä hetkellä viestinpäällikön
virka, tiedottajan virka, verkkotoimittajan virka, joka on määräaikainen ja
tapahtumatiedottajan työsuhde. Kaikki mainitut palvelussuhteet ovat päätoimisia ja kokoaikaisia.
Määräaikainen verkkotoimittajan virka, jota hoitaa Seija Rytkönen, päättyy 31.12.2017. Lisäksi toimittaja Ulla Remes on pyytänyt lupaa hoitaa
virkaansa osa-aikaisena 1.9.2017 lukien mahdollisesti seuraavat viisi
vuotta, mutta ainakin 31.1.2018 asti. Tapahtumatiedottaja Merja Tapio on
puolestaan työlomalla 31.1.2018 asti. Hänelle on palkattu sijainen. Lisäksi viestintäyksikössä työskentelee määräaikaisena, osa-aikaisena tiedottajana Heli Haring. Hänen työsopimuksensa päättyy 31.1.2018.
Tässä vaiheessa on hyvä selvittää, onko verkkotoimittajan palvelussuhde
tarpeen täyttää. Mikäli täyttämiseen päädytään, mikä on todennäköistä,
on uusi verkkotoimittajan palvelussuhde tarkoituksenmukaista muuttaa
työsuhteeksi ja julistaa se haettavaksi. Seurakuntien toimintaympäristö
on nopeassa muutoksessa. Tästä syystä on harkittava ja selvitettävä
verkkotoimittajan tulevan tehtävän sisältö, työn osa-aikaisuus tai kokoaikaisuus, kelpoisuusehdot ja palkkaus sekä huomioida sen suhde seurakuntayhtymän säästösuunnitelmiin. On myös selvitettävä, voidaanko viestinnän avoimeksi jääviä töitä hoitaa sijaisjärjestelyin tai ostopalveluna.
Tapahtumatiedottajan työvapaa kestää tämänhetkisen tiedon mukaan
31.1.2018 saakka ja on mahdollista, että hän ei palaa takaisin. Myöskään
tietoa tiedottajan viran hoidon jatkumisesta 31.1.2018 jälkeen ei ole tässä
vaiheessa. Tästä syystä uutta työsuhdetta ei ole perusteltua täyttää heti
vuoden 2018 alusta, vaan selvittää kokonaisvaltaisesti viestintäyksikön
työvoimatarve ja mahdollisesti avoimeksi tulevan tehtävän sisältö ja mahdollinen tuleva tehtävänimike.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että merkitään tiedoksi verkkotoimittajan määräaikaisen viran päättyminen 31.12.2017 ja
2. että uutta työsuhdetta ei julisteta haettavaksi ennen kuin edellä mainitut selvitykset on tehty.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

190
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.
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191
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

192
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 3.

193
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.00.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 28.8.2017

Marja-Sisko Pihl

Maija Taskinen

