KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2018
7/2018

Aika

Ma 11.6.2018 klo 16.30 – 18.10

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, poistui
klo 17.45, § 129 käsittelyn jälkeen
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Tuula Pesosen varajäsen läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä, poistui
klo 17.55, § 129 käsittelyn jälkeen
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
poissa
kirkkoherra
läsnä, poistui
klo 18.08, § 129 käsittelyn jälkeen
tuomiorovasti
poissa
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virsi 408.

Matti Jantunen
Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen

läsnä
läsnä
läsnä

117
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 6.6.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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118
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Välimäki ja Eero Wetzell.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Upi Heinonen ja Heikki Juutinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 13.6 – 29.6.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

119
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

120
SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1 – 30.4.2018
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti talouden kehityksestä 1.1 – 30.4.2018
väliseltä ajalta on esityslistan liitteenä 1.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

121
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 30.4.2018
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava neljännesvuosittain seurakuntayhtymän
sijoitustoiminnasta. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta 30.4.2018 on
esityslistan liitteenä 2.
Hallintojohtaja esittelee sijoitustoiminnan raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että sijoitustoiminnan raportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

122
VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020 - 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA
Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti korotettiin vuoden 2011
alussa 1,40 %:sta 1,50 %:iin seurakuntaliitosten seurauksena. Veropro-
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sentin korottamisesta ja ennakoitua paremmasta talouskehityksestä sekä
tiukasta menotaloudesta johtuen seurakuntayhtymän tilinpäätökset ovat
vuodesta 2011 lähtien olleet ylijäämäisiä vuoteen 2015 asti lukuun ottamatta vuotta 2012, jonka tilinpäätös oli alijäämäinen. Vuonna 2016 kirkollisverotulot kääntyivät laskuun ja kirkollisveron tuotto pieneni 2,4 %:lla.
Pienentyneitä kirkollisverotuloja kompensoivat vuonna 2016 seurakuntayhtymälle tilitetyt yhteisöveron tuoton hännät, joita kertyi yhteensä noin
350.000 euroa. Vuoden 2016 tilinpäätös oli kuitenkin alijäämäinen
noin 20.000 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös oli taas selkeästi ylijäämäinen ennakoitua suuremmasta kirkollisverokertymästä ja tiukasta menokurista johtuen.
Kuluvana vuonna viiden ensimmäisen kuukauden aikana kirkollisverotuloja on kertynyt 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Seurakunnat
eivät ole saaneet enää vuoden 2016 alusta lukien yhteisöveroa. Sen sijaan valtio rahoittaa seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoitamista
erityisellä valtion rahoitusosuudella. Valtion rahoitusosuutta on kertynyt
toukokuun loppuun mennessä yhteensä 1 000 799 euroa. Kirkollisverotuloja ja valtion rahoitusosuutta on kertynyt yhteensä 2,1 % enemmän kuin
vastaavana ajankohtana vuonna 2017. Kirkollisverotulojen osalta kasvu
selittyy osittain myös sillä, että alkuvuonna 2017 kirkollisverotilitykset perustuivat liian pieneen jako-osuuteen.
Vaikka seurakuntayhtymän talous on viime vuosina kehittynyt arvioitua
positiivisemmin, on taloudessa olemassa rakenteellista epätasapainoa.
Tästä syystä strategiaprosessissa sovittuja tasapainottamistoimenpiteitä
on syytä määrätietoisesti edelleen jatkaa ja jopa nopeuttaa.
Esityslistan liitteenä 3 on ehdotus vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosan kehyksiksi. Kehykset on laadittu siten, että kirkollisverotulojen
on arvioitu pienenevän vuonna 2018 1 %:lla ja kasvavan vuonna 2019
0,4 %:lla. Seurakunnat eivät ole saaneet enää vuoden 2016 alusta yhteisöveroa. Yhteisövero on korvattu valtionapurahoituksella. Valtion rahoituksessa jakoperusteena seurakunnille on kuntien väkimäärät. Valtionosuutena Kuopion seurakuntayhtymän on arvioitu saavan vuonna 2019
2.400.000 euroa. Palkkojen on arvioitu kasvavan 1,85 %:lla vuonna 2019
vuoden 2018 maaliskuun lopun tasosta. Henkilöstömäärän vähenemisestä ja lomarahojen leikkaamisesta johtuen palkkamenot kasvavat vain 0,4
% vuoden 2018 talousarvion palkkasummasta. Henkilösivukulujen on arvioitu pienenevän 7,9 %:lla edellisestä vuodesta ja henkilöstömenojen on
arvioitu pienenevän 1,3 %:lla vuodesta 2018.
Edellä esitetyistä lähtökohdista laadittu käyttötalousosan talousarviokehys osoittaa 133.725 euroa alijäämää. Käyttötalousmenojen lisäksi pitää
rahoittaa myös investointiosan menot. Investointiosan menojen loppusumma on tässä vaiheessa noin 3,5 miljoonaa euroa perustuen hyväksyttyyn investointisuunnitelmaan vuosille 2018 – 2020. Talousarvion tasapainottamiseksi ja investointien rahoituksen turvaamiseksi on käyttötalousosan kehystä tarkoituksenmukaista leikata. Leikkaamaan joudutaan
myös vuodelle 2019 suunniteltuja investointeja ja siirtämään osa suunnitelluista investoinneista tuleville vuosille. Käyttötalousmenoja esitetään
leikattavaksi 1 %:lla eli 189.952 eurolla siten, että leikkaus kohdistuu suhteellisesti yhtä suurena kaikkiin toimintayksiköihin.
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Ehdotus toimintayksiköille annettavaksi talousarvion laadintaohjeeksi on
esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja esittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman
laadinnan perusteita tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien
2020 – 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset liitteen 3
mukaisena ja
2. että toimintayksiköille annetaan liitteen 4 mukainen talousarvion
laadintaohje.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

123
YHTEISEN LAPSITYÖN LASTENOHJAAJIEN MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖSUHTEIDEN
TÄYTTÄMINEN
Yhteisen lapsityön osa-aikainen, määräaikainen, lastenohjaaja Petra
Karhunen on jäänyt työvapaalle, joka kestää 1.3.2019 saakka. Tämän
jälkeen hänen on tarkoitus pitää kertyneitä vuosilomia. Käytännössä Karhuselle tarvittaisiin sijainen 30.7.2018 - 23.6.2019 väliseksi ajaksi. Työsuhde olisi osa-aikainen, 35 tuntia viikossa (vaativuusryhmä 402). Lastenohjaaja Maarit Hartikainen on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.
Lastenohjaaja Tuija Turunen on palkattomalla työvapaalla yhteisestä lapsityöstä 30.7.2018 – 28.7.2019. Tuija Turusen työvapaan sijaiseksi voitaisiin palkata lastenohjaaja Krista Heikkinen 30.7.2018 – 2.6.2019 väliseksi ajaksi. Tehtävä on osa-aikainen 33 tuntia 45 minuuttia viikossa
(vaativuusryhmä 402).
Yhteiseen lapsityöhön tarvitaan lisäksi kiertävä iltapäivätoiminnan lastenohjaaja 30.7.2018 - 23.6.2019 väliseksi ajaksi. Myös tämä tehtävä olisi
osa-aikainen, 32 tuntia 30 min viikossa (vaativuusryhmä 402). Lastenohjaaja Maarit Syrjä olisi käytettävissä tähän tehtävään.
Edellä mainituilla henkilöstöjärjestelyillä yhteinen lapsityö voi olla palveluntuottajana Kuopion kaupungin perusopetuksen iltapäivätoiminnassa
toimikautena 2018 - 2019 neljässä ryhmässä. Nämä ryhmät toimisivat
Kalevalan, Neulamäen ja Puijonsarven kouluilla sekä Petosen seurakuntatalolla. Määrärahat työsuhteiden täyttämiseen vuodelle 2018 ovat olemassa yhteisen lapsityön budjetissa.
Johtoryhmä käsitteli asiaa 16.4.2018 ja päätti puoltaa työsuhteiden täyttämistä.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Petra Karhusen työvapaan ja vuosiloman sijaiseksi ajalle
30.7.2018 - 23.6.2019 palkataan osa-aikaiseksi lastenohjaajaksi,
35 tuntia viikossa (vr 402), lastenohjaaja Mari Hartikainen,
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2. että Tuija Turusen työvapaan sijaiseksi ajalle 30.7.2018 –
2.6.2019 palkataan osa-aikaiseksi lastenohjaajaksi, 33 tuntia 45
minuuttia viikossa (vr 402), lastenohjaaja Krista Heikkinen ja
3. että kiertäväksi, osa-aikaiseksi lastenohjaajaksi, 32 tuntia 30 min
viikossa (vr 402), ajalle 30.7.2018 - 23.6.2019 palkataan lastenohjaaja Maarit Syrjä
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

124
ERON MYÖNTÄMINEN RISTO VOUTILAISELLE JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN
VIRASTA JA JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen on toimittanut yhteiselle
kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 5 olevan kirjelmän, jossa hän irtisanoutuu johtavan sairaalasielunhoitajan virasta 1.9.2018 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan luvan
avoimeksi tulevien palvelussuhteiden täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Sairaalasielunhoito toteuttaa seurakuntien yhteisenä työmuotona seurakuntien perustyötä sairaalaympäristössä. Tavoitteena on tukea ja auttaa
potilaita, omaisia ja henkilökuntaa sielunhoidon, jumalanpalveluselämän
ja muun kokoavan toiminnan välityksellä. Merkittävä osa sairaalasielunhoitajien työstä on kriisityötä kärsivien ja kuolevien potilaiden sekä heidän
omaistensa parissa. Sairaalasielunhoitoa osana sairaaloiden elämää arvostetaan merkittävästi myös sairaaloiden henkilökunnan ja niiden johdon
tahoilla. Sairaalasielunhoidon toiminnan turvaamiseksi johtavan sairaalasielunhoitajan virka on perusteltua täyttää.
Johtavan sairaalasielunhoitajan viran täyttämiseksi voitaisiin nimetä työryhmä, johon kuuluisivat yhteisen palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja
Heli Vuojärvi, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Reijo
Leino, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. Päätöksen virkaan valittavasta henkilöstä tekee yhteinen kirkkoneuvosto.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Risto Voutilaiselle myönnetään ero johtavan sairaalasielunhoitajan virasta 1.9.2018 lukien,
2. että johtavan sairaalasielunhoitajan virka täytetään ja
3. että johtavan sairaalasielunhoitajan viran täyttämiseksi nimetään
työryhmä, johon kuuluvat yhteisen palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja Heli Vuojärvi, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Reijo Leino, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja
rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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125
JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN TEHTÄVÄN HOITAMINEN
Johtavan sairaalasielunhoitajan virka on tarkoitus julistaa haettavaksi
elokuussa. Alustavan aikataulun mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voisi
tehdä päätöksen virkaan valittavasta henkilöstä kokouksessaan
8.10.2018. Valitus- ja irtisanomisajat huomioiden, uusi viranhaltija voisi
mahdollisesti aloittaa virassa joulukuun alussa.
Palvelevan puhelimen toiminnan turvaamiseksi ja sairaalasielunhoidon
esimiestehtävien hoitamiseksi johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan on
tarpeen nimetä väliaikainen viranhaltija 1.9 - 30.11.2018 väliseksi ajaksi
tai enintään niin pitkäksi aikaa, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Pastori Sari Kärhä on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että vt. johtavaksi sairaalasielunhoitajaksi 1.9 - 30.11.2018 väliseksi
ajaksi tai enintään niin pitkäksi aikaa, kunnes virka vakinaisesti täytetään, nimetään pastori Sari Kärhä ja
2. että pastori Sari Kärhälle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräys johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan em. ajalle.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

126
ERON MYÖNTÄMINEN VIRPI JETSOSELLE EMÄNNÄN
VIRASTA JA EMÄNNÄN PALVELUSSUHTEEN TÄYTTÄMINEN
Virpi Jetsonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 6 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Järvi-Kuopion seurakuntaan Vehmersalmelle sijoitetusta emännän virasta 1.10.2018 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Emännän palvelussuhde on perusteltua täyttää Vehmersalmen alueseurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Emännän virka voidaan seurakuntayhtymässä noudatetun yleisen käytännön mukaan muuttaa työsuhteeksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Virpi Jetsoselle myönnetään ero Järvi-Kuopion seurakuntaan
Vehmersalmelle sijoitetusta emännän virasta 1.10.2018 lukien ja
2. että emännän palvelussuhde täytetään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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127
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTAAN SIJOITETUN EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Virpi Jetsonen jää eläkkeelle Järvi-Kuopion seurakuntaan Vehmersalmelle sijoitetusta emännän virasta 1.10.2018 lukien.
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa emännän työsuhteeksi ja lakkauttaa
emännän virka.
Kirkkolain mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää
yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Järvi-Kuopion seurakuntaan Vehmersalmelle sijoitettu emännän
virka lakkautetaan 1.10.2018 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

128
SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ALUEKESKUSREKISTERIN JOHTOKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 2018 - 2022
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 20.3.2018 Kuopion aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen ja johtosäännön. Yhteistyösopimuksessa on
sovittu isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien kesken tehtävästä
yhteistyöstä, työnjaosta, henkilöstöstä ja kustannusten jaosta seurakuntien kesken. Aluekeskusrekisterin johtosääntöön sisältyvät tarkemmat
määräykset keskusrekisterin hallinnosta, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään. Johtosäännön mukaan keskusrekisterin toimintaa johtaa ja valvoo
johtokunta, jonka jäsenmäärä määräytyy kulloinkin toimintaan osallistuvien sopimuskumppanien lukumäärän mukaan siten, että Kuopion seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja, ja muut sopimusseurakunnat kukin yhden jäsenen. Johtokunnan jäsenille tulee lisäksi nimetä henkilökohtaiset varajäsenet. Ensimmäisen johtokunnan toimikausi on 2018 - 2022.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi nimetä seurakuntayhtymän edustajat aluekeskusrekisterin johtokuntaan. Johtosäännön mukaan johtokunnan jäsenten tulisi olla ensisijaisesti kirkonkirjojenpitoon perehtyneitä viranhaltijoita.
Varsinaisiksi jäseniksi voitaisiin nimetä lääninrovasti, kirkkoherra Jaana
Marjanen ja tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja heidän henkilökohtaisiksi
varajäsenikseen kirkkoherra Matti Pentikäinen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen. Johtokunnan puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä lääninrovasti,
kirkkoherra Jaana Marjanen.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymän edustajiksi Kuopion aluekeskusrekisterin johtokuntaan toimikaudeksi 2018 – 2022 valitaan lääninrovasti, kirkkoherra Jaana Marjanen (henkilökohtainen varajäsen kirkkoherra Matti Pentikäinen) ja tuomiorovasti Ilpo Rannankari (henkilökohtainen varajäsen kirkkoherra Hannu Koskelainen) ja
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2. että johtokunnan puheenjohtajaksi nimetään Jaana Marjanen.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

129
PETROSKOIN MATKA JA MATKAN OHJELMA
Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt järjestää 23.8 – 26.8.2018 välisenä
aikana seminaarimatkan Petroskoihin. Matkalle osallistuvat yhteisen
kirkkoneuvoston istuntokokoonpanon lisäksi yhteisten työmuotojen johtavat viranhaltijat.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että kirkkoneuvosto keskustelee matkan ohjelmasta.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin ja matkan valmistelua jatketaan.

130
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

131
ILMOITUSASIA

Yhteisen kirkkoneuvoston kokousaikataulu syyskaudelle 2018. Liite 7.

132
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 8.

133
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.10.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 11.6.2018

Upi Heinonen

Heikki Juutinen

