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Aika

tiistai 13.9.2016 klo 16.30 Huom.! kellon aika

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros

Kokoonpano ja läsnäolo
Ilpo Rannankari
puheenjohtaja läsnä
Liisa Karjalainen
varapuheenjohtaja läsnä
Iris Asikainen
jäsen
poissa
Markku Hyvärinen
jäsen
poissa
Merja Leppälä
jäsen
poissa
Matti Mänttäri
jäsen
läsnä
Seppo Niskanen
jäsen
poissa
Mauri Pesonen
jäsen
läsnä
Auli Poutiainen
jäsen
poissa
Riitta-Liisa Rautsi
jäsen
poissa
Sirkka Sinkkonen
jäsen
läsnä
Antti Tapaninaho
jäsen
läsnä
Maija Taskinen
jäsen
läsnä
Arja Tiittanen
jäsen
poissa
Eero Wetzell
jäsen
läsnä
Kirsi-Marja Myöhänen, Seppo Niskasen varajäsen läsnä
Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Lauri Kastarinen
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Kirsi Perämaa
Katriina Hujanen

1. kappalainen poissa
vs. kappalainen poissa
seurakuntapastori poissa
vs. rovastikuntapastori poissa
sihteeri läsnä
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KOKOUKSEN AVAUS
Veisattiin virsi 600; 1,2 ja 5.
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
113
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Seurakuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin
puolet jäsenistä. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää
ennen kokousta.
Mikäli seurakuntaneuvoston jäsen on tilapäisesti estynyt tulemasta mukaan
seurakuntaneuvoston kokoukseen, hänen on ilmoitettava poissaolostaan
mahdollisimman pian Katriina Hujaselle puh. 040 4848 248 tai
katriina.hujanen@evl.fi.
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina välittömästi kokouksen jälkeen ja
nähtävillä 14.9. – 13.10.2016 ma-pe klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan
toimistossa, Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Karjalainen ja Mauri Pesonen.

116
LAUSUNNON
ANTAMINEN
SÄÄSTÖVELVOTTEISTA

TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN

JAKOPERUSTEESTA

JA

Seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.8.2016 lausunto-asiaa. Koska
asia on tärkeä ja siihen perehtyminen vaatii aikaa, seurakuntaneuvosto päätti
siirtää lausunnon antamisen tähän 13.9.2016 pidettävään kokoukseen.
Seurakuntayhtymässä muutettiin toimintamäärärahojen jakoperusteita vuoden
2011 alusta lukien siten, että tavoitteena oli, että toimintamäärärahat jaetaan
seurakuntien
kesken
jäsenmäärän
mukaisessa
suhteessa.
Poikkeuksen tästä muodosti vuoden 2011 alussa toimintansa aloittanut
Järvi-Kuopion seurakunta, jonka toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia
suuremmat/jäsen kuin muiden seurakuntien. Syynä tähän oli Järvi-Kuopion
seurakunnan alueellinen laajuus. Lähtökohtana oli, että Järvi-Kuopion
seurakunnan toimintamäärärahat olivat lähes 50 prosenttia suuremmat/jäsen
kuin muiden seurakuntien.
Seurakuntayhtymässä kaikki seurakunnat eivät ole olleet tyytyväisiä
jakoperusteisiin ja niitä on toivottu tarkistettavan. Tämän seurauksena yhteinen
kirkkoneuvosto päätti 31.8.2015 nimetä työryhmän valmistelemaan
vaihtoehtoja toimintamäärärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteiden
kohdistamisperusteista.
Työryhmän
jäseniksi
nimettiin
yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, professori Juhani Laurinkari, kirkkoherra
Aulikki Mäkinen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, pääkirjanpitäjä Seija Rissanen
ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa ja tutustui
samalla
muissa
seurakuntayhtymissä
käytössä
oleviin
malleihin.
Toimintamäärärahojen jakoperusteiden osalta työryhmä katsoi, että
jakokriteereitä ei pitäisi olla kovin monta. Työryhmä päätyi esittämään mallia,
jossa olisi kolme jakokriteeriä. Jokainen seurakunta saisi ensin yhtä suuren
perusosan: 100.000 euroa. Perusteena tälle uudelle jakokriteerille olivat
kirkkojärjestyksessä (KJ 6 luvun 1 §) säädetyt seurakuntien pakolliset virat:
kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Seurakunnan laajuus huomioitaisiin
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siten, että pinta-alaltaan suurimmat seurakunnat – Järvi-Kuopio ja Kallavesi –
saisivat ns. pinta-alalisän. Yhteensä pinta-alalisäksi on esitetty 600.000 euroa,
josta pinta-alojen suhteessa osoitettaisiin Järvi-Kuopiolle 2/3 eli 400.000 euroa
ja Kallavedelle 1/3 eli 200.000 euroa. Loppuosa jaettavasta summasta on
tarkoitus jakaa jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.
Esityslistan LIITTEENÄ 1 on työryhmän ehdotuksen laskelma, jossa on
lähtökohtana vuoden 2016 talousarvion toimintamäärärahojen jakomalli.
Siitä on muokattu edellä esitettyjen jakoperusteiden mukaisesti ehdotus
uudeksi toimintamäärärahojen jakomalliksi. Mallia tulisi oikaista vuosittain
vähentämällä Tuomiokirkon ja Alavan raamia ja lisäämällä muiden seurakuntien
raamia. Lisäksi Tuomiokirkon ja Alavan positiivinen erotus voidaan kirjata
toteutuneeksi säästöksi ja muille seurakunnille negatiivinen erotus lisätä
säästövelvoitteeseen.
Kokouksessaan 29.3.2016 yhteinen kirkkoneuvosto päätti Heikki Juutisen
esityksen pohjalta muuttaa työryhmän jakoperustetta niin, että 100 000 €
perusosa poistetaan ja jakoperusteiksi jäävät ainoastaan jäsenmäärä ja pinta-ala.
Järvi-Kuopion seurakunnan toimintamäärärahat voivat olla 20 prosenttia
suuremmat/jäsen ja Kallaveden seurakunnan toimintamäärärahat Karttulan ja
Maaningan osalta 20 prosenttia suuremmat/jäsen kuin muilla yhtymän
seurakunnilla.
Jakomallista
poistettiin
samalla
ns.
perusosa.
Kokouksessaan 11.4.2016 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi määrärahojen
jakoperusteet ja seurakuntien säästövelvoitteet ja pyysi seurakunnilta lausuntoa
määrärahojen jakoperusteista ja säästövelvoitteista 15.9.2016 mennessä.
Esityslistan LIITTENÄ 2 on laskelma, jossa kirkkoneuvoston päätöksen
mukaisesti on jaettu vuoden 2016 talousarvion toimintamäärärahat seurakuntien
kesken hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti. Kuten laskelmasta käy ilmi,
saisivat Tuomiokirkko, Alava ja Kallavesi lisää määrärahoja. Männistön, Puijon ja
Järvi-Kuopion seurakuntien toimintamäärärahat taas pienenisivät. Jakomallia
onkin perusteltua oikaista siten, että minkään seurakunnan toimintamäärärahoja
ei tässä vaiheessa lisätä, mutta ne saavat lukea lisäyksen säästöksi, joka vähentää
niiden säästövelvoitetta. Ne seurakunnat, joiden toimintamäärärahat
pienenisivät, eivät menetä määrärahoja, mutta ne lisätään niiden
säästövelvoitteeseen. Yhteisen kirkkoneuvoston aikanaan vahvistaman
säästövelvoitteen mukaan oli arvioitu, että paikallisseurakuntien ja yhteisten
työalojen yhteinen säästövelvoite olisi 4 miljoonaa euroa. Tästä 3 miljoonaa euroa
kohdistettiin paikallisseurakunnille ja 1 miljoonaa euroa yhteisille työaloille.
Nämä säästövelvoitteet perustuivat vuonna 2011 tehtyihin laskelmiin, jonka
mukaan arvioitu talouden kehitys ja välttämättömien peruskorjausinvestointien
toteuttaminen edellytti mainittujen karsintojen tekemistä.
Taloudellinen kehitys on ollut ennakoitua positiivisempaa. Pääsääntöisesti
toimintayksiköt ovat pysyneet menokehyksissään ja verotulojen kehitys on ollut
arvioitua positiivisempaa. Tästä syystä toimintayksiköitten säästövelvoitetta on
mahdollista alentaa. Esityslistan LIITTEESSÄ 3 on ehdotus tarkistetuiksi
säästövelvoitteiksi. Säästövelvoitetta on tarkistettu seurakuntien osalta 3:sta
2 miljoonaan euroon ja yhteisten työalojen osalta 1 miljoonasta eurosta 666.000
euroon. Kun lisäksi otetaan huomioon, että kaikki toimintayksiköt ovat jo
tehneet säästöjä yhteensä 812.370 euroa, jää seurakuntien yhteiseksi
säästövelvoitteeksi tässä vaiheessa 1.442.650 euroa ja yhteisten työalojen
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411.580 euroa. Säästövelvoite on jaettu seurakunnille ja yhteisille työaloille
niiden toimintakulujen mukaisessa suhteessa. Mikäli talouden kehitys sitä
edellyttää säästövelvoitteita voidaan tarkistaa ylöspäin. Yhteisten työalojen
säästövelvoitteiden suhteen on syytä pohtia, kohdistetaanko säästövelvoitteet
yhtä suurina kaikille toimintayksiköille vai voidaanko yhteisiä työaloja tarkastella
säästöjen suhteen esim. yhtenä kokonaisuutena. Ongelmallista on, että osa
toimintayksiköistä on niin pieniä, että esitetyt säästöt saattavat merkitä
käytännössä koko työalan alasajoa.
Seurakunnilta on pyydetty lausunto toimintamäärärahojen jakoperusteesta ja
säästövelvoitteista 15.9.2016 mennessä.
Esillä olleet jakoperusteet eroavat toisistaan jakokriteerien osalta. Työryhmän
tekemä esitys on ottanut jäsenmäärän ja pinta-alan osalta huomioon myös
toiminnalliset näkökulmat niiltä osin kuin kirkkojärjestys niitä edellyttää
seurakuntien jäsenmäärästä riippumatta. Tämän jälkeen määräraha on jaettu
jäsenmäärän mukaisesti ottaen huomioon myös alueen laajuus. Näin on voitu
huomioida seurakuntien toiminnan kokonaisuus jakokriteereitä laadittaessa.
Esitys:
1.1.

1.2.

1.3.

Seurakuntaneuvosto katsoo, että jakoperusteita laadittaessa olisi
seurattava työryhmän alkuperäistä esitystä. Perusteena on, että se ottaa
kirkkoneuvoston esitystä paremmin huomioon seurakunnallisen työn
kokonaisuuden.
Seurakuntaneuvosto
puoltaa
säästövelvoitteen
tarkastamista
2. miljoonaan euroon. Koska seurakuntayhtymän talouskehitys on ollut
huomattavasti odotettua positiivisempi, säästövelvoitteen takarajaa on
syytä siirtää vuoteen 2023 asti.
Jakoperusteita ja säästövelvoitteita tarkistetaan kolmivuotiskausittain
taloudellisen- ja väestökehityksen pohjalta.

Kokouksen kuluessa Eero Wetzell esitti, että seurakuntaneuvosto kannattaisi
lausunnossaan alkuperäistä esitystä. Wetzellin esitystä ei kannatettu.
Päätös:

Esityksen mukainen.
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SEURAKUNTANEUVOSTON EDUSTAJAN VALITSEMINEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN
LAPSIASIAVALTUUTETUKSI TIINA AIRAKSISEN TILALLE
Seurakuntaneuvosto on valinnut 17.2.2015 kokouksessaan seurakuntamme
lapsiasiavaltuutetuiksi Tiina Airaksisen ja pastori Marjo Parttimaan ja 23.2.2016
Marjo Parttimaan tilalle pastori Kirsi Perämaan.
Tiina Airaksiselle on myönnetty ero seurakuntaneuvoston jäsenyydestä
seurakunnasta pois muuton vuoksi 31.5.2016 kokouksessa.
Esitys:

Valitaan
seurakuntaneuvoston
edustaja
lapsiasiavaltuutetuksi Tiina Airaksisen tilalle.

tuomiokirkkoseurakunnan

Päätös:

Seurakuntaneuvosto esittää Seppo Niskasta, mikäli häneltä saadaan suostumus.
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2. SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

7/2016
7/2016

Yhteinen
kirkkoneuvosto
antoi
kokouksessaan
13.6.2016
tuomiokirkkoseurakunnalle luvan täyttää 2.seurakuntapastorin virka 1.10.2016
alkaen siihen saakka, kun sen haltija, Satu Karjalainen, palaa virkaa hoitamaan.
2. kappalainen, Sari Kärhä, on virastaan virkavapaalla 31.12.2017 saakka. Hänen
virkaansa hoitaa omasta 2. seurakuntapastorin virastaan virkavapaalla oleva
pastori Satu Karjalainen.
2. seurakuntapastorin virka on ollut täytettynä 50 %:sti toukokuusta 2014 lähtien.
Sitä ovat hoitaneet pastorit Marjo Parttimaa ja Emmi Haring 31.8.2016 saakka.
Satu Karjalainen on saanut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 20 %:n
virkavapauden 1.8.2016 lukien hoitamastaan kappalaisen virasta.
Tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstömenoja säästyy 1.8. 2016 lähtien 20 % Satu
Karjalaisen palkasta ja 1.9.2016 lähtien Emmi Haringin 50 %:n viran palkasta.
Puheenjohtajan laskelmien mukaan 2. seurakuntapastorin kokoaikaiseen virkaan
olisi varmuudella rahat 1.11.2016 lähtien. Puheenjohtaja on tehnyt papiston
kanssa suunnitelman, jolla pärjätään tuohon päivään saakka.
Puheenjohtaja on neuvotellut tuomiokapitulissa viran täyttämisestä ja
mahdollisista papeista ja esittelee asiaa kokouksessa.
Esitys:

Keskustellaan asiasta.

Päätös:

Keskusteltiin asiasta.
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SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT JA MUISTIOT
Ei pöytäkirjoja ja muistioita
120
SEURAAVA KOKOUS
ti 20.9. klo 17 kerhohuone Samuli
121
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei muita asioita.
122
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.
123
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Suokatu 22, 70100 KUOPIO
p. 040- 484 8248
SEURAKUNTANEUVOSTO
Kokouksen puolesta

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja
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Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 13.9.2016

Liisa Karjalainen

Mauri Pesonen

