KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Aika

Ma 18.12.2017 klo 16.30 – 17.15

Paikka

Hotelli Scandic, Satamakatu 1, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Wetzellin varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pesosen varajäsen
jäsen
jäsen
Niirasen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

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

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä, saapui klo
16.40, § 264 käsittelyn aikana
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
poissa
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

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
laulettiin ’Maa on niin kaunis’.

Matti Jantunen

läsnä
läsnä
läsnä

261
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 13.12.2017.
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Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

262
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Koivisto ja Erkki Pesonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Koivisto ja Erkki Pesonen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan
välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 20.12.2017 –
5.1.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

263
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

264
VUODEN 2018 KOULUTUSSUUNNITELMA
Kirkon virka- ja työehtosopimus sisältää kirkon henkilöstön ammatillisen
osaamisen kehittämissopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää
työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.
Työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma.
Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan
seurakunnan toiminnan edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden
työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen
hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista.
Koulutus voi olla erilaista lisä- ja täydennyskoulutusta, joka voi olla lyhytkestoista, esimerkiksi seminaareja, konferensseja, neuvottelupäiviä tai
pitkäkestoista esim. erikoistumiskoulutusta. Koulutus voi tähdätä myös lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen. Se voi olla ulkopuolisen järjestämää tai seurakunnan sisäistä koulutusta.
Seurakuntayhtymällä on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastolta kalenterivuosittain jälkikäteen. Seurakunnalla on
oikeus koulutuskorvaukseen sellaisesta koulutuksesta, joka perustuu ennakkoon laadittuun koulutussuunnitelmaan. Koulutuksen on oltava työntekijän ammatillista osaamista ylläpitävää ja edistävää ja työnantajan on
maksettava työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa. Koulutuskorvausta
voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohti vuodessa.
Koulutussuunnitelman tulee sisältää mm:
-

arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja
näiden syistä
arvioon perustuva suunnitelma
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yleisiä periaatteita, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten ja
ikääntyneiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta
selvitys siitä, kuinka suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja sen toteuttamista seurata
Koulutussuunnitelmaan on varattu määrärahaa noin 1 % henkilöstön
palkkasummasta. Varattu määräraha on yhteensä 93.700 euroa. Perussummasta on jyvitetty henkilöstömäärän mukaisesti jokaiselle toimintayksikölle oma määrärahansa.
Työnohjaajavalmennukseen tai työn vaatimaan erikoistumiskoulutukseen
osallistuu muutamia henkilöitä. Kyseiseen koulutukseen varattu määräraha on huomioitu sitomattomassa koulutusmäärärahassa.
Koulutussuunnitelman hyväksyy paikallisseurakuntien osalta kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja yhteisten työalojen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Koulutussuunnitelma on annettava tiedoksi tuomiokapitulille. Koulutussuunnitelmaa käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa 8.12.2017.
Ehdotus vuoden 2018 koulutussuunnitelmaksi on esityslistan liitteenä 1.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli koulutussuunnitelmaa 14.11.2017.
Johtokunta hyväksyi koulutussuunnitelma ja päätti esittää sen yhteisen
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Henkilöstöpäällikkö esittelee koulutussuunnitelmaa tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että paikallisseurakuntien osalta koulutussuunnitelma merkitään tiedoksi ja
2. että yhteisten työmuotojen koulutussuunnitelma hyväksytään.

Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

265
ERON MYÖNTÄMINEN JUHANI KOSKELLILLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA JA
SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Juhani Koskell on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 2 olevan kirjelmän, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa Karttulan
alueseurakuntaan sijoitetusta seurakuntamestarin virasta 1.6.2018 lukien
eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Seurakuntamestarin palvelussuhdetta ei ainakaan tällä hetkellä ole tarvetta täyttää. Viran tehtävät pyritään hoitamaan jatkossa sisäisin järjestelyin. Vakiintuneen käytännön mukaan virka voidaan lakkauttaa ja jos tarvetta seurakuntamestarin palvelussuhteen täyttämiseen ilmenee, se voidaan täyttää työsuhteena.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Juhani Koskellille myönnetään ero Karttulan alueseurakuntaan
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sijoitetusta seurakuntamestarin virasta 1.6.2018 lukien ja
2. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että seurakuntamestarin
virka lakkautetaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

266
ERON MYÖNTÄMINEN RIITTA TAIPALEELLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA JA
SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Riitta Taipale on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 3 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Järvi-Kuopion seurakuntaan sijoitetusta seurakuntamestarin virasta 1.4.2018 lukien eläkkeelle
siirtymisen johdosta.
Seurakuntamestarin palvelussuhdetta ei ainakaan tällä hetkellä ole tarvetta täyttää. Viran tehtävät pyritään hoitamaan jatkossa sisäisin järjestelyin. Vakiintuneen käytännön mukaan virka voidaan lakkauttaa ja jos tarvetta seurakuntamestarin palvelussuhteen täyttämiseen ilmenee, se voidaan täyttää työsuhteena.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Riitta Taipaleelle myönnetään ero Järvi-Kuopion seurakuntaan
sijoitetusta seurakuntamestarin virasta 1.4.2018 lukien ja
2. että yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että seurakuntamestarin
virka lakkautetaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

267
ERON MYÖNTÄMINEN PIA HUOVISELLE ERITYISAMMATTIMIEHEN TYÖSUHTEESTA
Pia Huovinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 4 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa hautaustoimessa olevasta erityisammattimiehen työsuhteesta 14.12.2017 lukien.
Puistopäällikön käsityksen mukaan avoimeksi tulevaa erityisammattimiehen työsuhdetta ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista täyttää.
Keskustan hautausmaiden tuhkahautausten lukumäärä on nopeasti lisääntynyt. Arkkuhautausten määrän vähentyessä myös työvoiman tarve
vähenee. Hautaustoimessa on tarkoitus tehdä kokonaisvaltainen selvitys
työvoimatarpeesta ja siitä, millä nimikkeellä työsuhde olisi perusteltua
täyttää. Selvitys tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Pia Huoviselle myönnetään ero hautaustoimeen sijoitetusta
erityisammattimiehen työsuhteesta 14.12.2017 lukien.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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268
TOIMITILAN VUOKRAAMINEN JUANKOSKEN ALUESEURAKUNNALLE
Juankosken alueseurakunnalla on toimitiloinaan Juankosken Ylösnousemuksen kirkko, Tehtaankirkko, Juankosken seurakuntatalo ja ns. virastotalo. Juankosken seurakuntatalo on rakennettu 1970-luvulla ja kiinteistössä on todettu kosteusongelmia. Osa työntekijöistä ei pysty työskentelemään seurakuntatalon tiloissa Seurakuntatalon peruskorjauskustannuksiksi on arvioitu n. 2,1 miljoonaa euroa. Korvaavia tiloja on haettu entisestä Juankosken kaupungintalosta, josta on tarkoitus vuokrata Juankosken alueseurakunnalle toimitiloja.
Esityslistan liitteenä 5 on vuokrasopimus, jolla seurakuntayhtymä vuokraa Kuopion kaupungilta/Tilakeskukselta Kiinteistöosakeyhtiö Juankosken virastotalosta (entinen kaupungintalo) toimitilaa 469,0 m2. Vuokran
määrä arvonlisäveroineen on 6.908,93 euroa kuukaudessa eli 14,73
€/m2/kk. Neliövuokra on suunnilleen sama kuin se vuokra, jonka seurakuntayhtymä maksaa kaupungin tilakeskukselle entiseltä Maaningan
kunnantalolta (Maaninkatalolta) vuokratuista tiloista. Vuokrasopimus on
tarkoitus tehdä toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.
Juankosken seurakuntatalo on tarkoitus jossain vaiheessa purkaa ja siirtää toiminta pääosin edellä mainittuihin vuokratiloihin vuoden 2018 alusta. Nuorisotyön tilat jäisivät edelleen Tehtaankirkolle.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että Juankosken alueseurakunnan toimitiloista tehdään liitteen 5 mukainen vuokrasopimus.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

269
TIEDOTTAJA MERJA TAPION ANOMUS TYÖLOMAN JATKAMISEKSI
Viestintäpäällikkö Minna Siikaniva on viranhaltijapäätöksellä myöntänyt
tiedottaja Merja Tapiolle palkatonta työlomaa ajalle 15.8.2017 –
31.1.2018.
Merja Tapio on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää työlomalle jatkoa 1.2.2018 –
31.1.2019 väliseksi ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan sijaisen palkkaamiseen puolta vuotta pidempien sijaisuuksien osalta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että tiedottaja Merja Tapiolle myönnetään palkatonta työlomaa
1.2.2018 – 31.1.2019 väliseksi ajaksi ja
2. että viestintäyksikkö oikeutetaan täyttämään tiedottajan sijaisuus Merja
Tapion edellä mainitun työloman ajaksi.
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270
PETROSKOIN MATKAN OSANOTTAJAT
Kirkkoneuvosto:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 23.8 – 26.8.2018 välisenä aikana
tehtävälle Petroskoin matkalle osallistuvat yhteisen kirkkoneuvoston
istuntokokoonpanon lisäksi yhteisten työmuotojen johtavat viranhaltijat.

271
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

272
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 7.

273
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.15.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 18.12.2017

Eero Koivisto

Erkki Pesonen
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