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Aika

Ma 5.2.2018 klo 16.30 – 17.00

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
Salme Harjunen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pesosen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Pihlin varajäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä

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
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
poissa

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin 525.

Matti Jantunen

läsnä

16
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (10) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on postitettu hallintovirastosta 31.1.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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17
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Tammekann ja Tarja Välimäki.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Eero Wetzell.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 7.2 - 23.2.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

18
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

19
TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 2.10.2017 Martti Ängeslevälle eron tietohallintopäällikön virasta 1.3.2018 lukien. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että tietohallintopäällikön virka täytetään. Tietohallintopäällikkö johtaa Itä-Suomen IT-aluekeskusta, joka tuottaa palveluja 41
seurakuntataloudelle Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien alueella. Aluekeskuksen toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu palveluja käyttävien seurakuntien talousjohdon edustajia.
Tietohallintopäällikön virka julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla
9.11.2017. Lisäksi hakuilmoitukset julkaistiin Karjalaisessa ja Savon Sanomissa 12.11.2017 ja Kotimaa-lehdessä 16.11.2017. Hakuaika päättyi
1.12.2017.
Määräaikaan mennessä tietohallintopäällikön virkaan tuli 20 hakemusta.
17 hakijaa täytti viran kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 1. Haastattelutyöryhmä, johon kuuluvat hallintojohtaja Timo
Korhonen, hallintojohtaja Olli Siivola Varkauden seurakunnasta, talouspäällikkö Satu Pöntinen Pieksämäen seurakunnasta, henkilöstöpäällikkö
Arja Keränen ja tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä sekä työ- ja organisaatiopsykologi Päivi Rummukainen Tietotaito Oy:stä, valitsivat haastateltavat 11.12.2017. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat kuusi henkilöä:
Kimmo Huikuri, Pekka Laukkarinen, Antti Normaja, Antti Pikkarainen, Anne Poutiainen ja Ari Kekäläinen.
Haastattelutyöryhmä haastatteli kuutta hakijaa 3.1.2018. Hakijoiden koulutuksen ja työkokemuksen ja haastattelussa saadun vaikutelman perusteella haastattelutyöryhmä päätti lähettää kolme hakijaa, Pekka Laukkarisen, Antti Pikkaraisen ja Anne Poutiaisen Tieto Groupin soveltuvuustestiin. Soveltuvuustesti toteutettiin 5.1.2018. Työryhmä kokoontui 12.1.2018
kuulemaan Päivi Rummukaisen yhteenvedon soveltuvuusarvioinnin tuloksista.
Soveltuvuusarvioinnin kirjalliset tulokset jaetaan osanottajille kokouksessa. Niiden tiedot eivät ole julkisia ja ne kerätään kokouksen jälkeen pois.
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Itä-Suomen IT-alueen johtokunta käsitteli tietohallintopäällikön valintaa
16.1.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tietohallintopäällikön virkaan valitaan sotatieteen maisteri Antti Pikkarainen
ja hänen kieltäytymisensä varalle filosofian maisteri Anne Poutiainen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli tietohallintopäällikön viran täyttämistä
22.1.2018. Kirkkoneuvosto päätti palauttaa tietohallintopäällikön viran
täyttämisen uudelleen valmisteltavaksi.
Viran täyttämistä on tämän jälkeen valmisteltu uudelleen. Esityslistan liitteenä 1 on laajennettu yhteenveto hakijoista. Tästä liitteestä selviää aikaisemmin lähetettyä liitettä yksityiskohtaisemmin mm. hakijoiden suorittamat tutkinnot ja työkokemus sekä tehtävien sisällöt.
Vertailtaessa Antti Pikkaraista ja Anne Poutiaista voidaan todeta, että
molemmilla on tehtävään hyvin soveltuvat tutkinnot. Pikkaraisella on sotatieteen maisterin tutkinto ja lisäksi ammattikorkeakoulussa suoritettu
ylempi insinöörin tutkinto. Molemmissa tutkinnoissa on keskeisenä sisältönä tietotekniikka ja tietohallinto. Poutiaisella on kaksi maisterin tutkintoa, filosofian maisterin tutkinto ja terveystieteen maisterin tutkinto, joissa
molemmissa sisältönä tietotekniikka ja tietohallinto. Työkokemuksen
osalta molemmat hakijat ovat varsin tasavahvoja. Työkokemus tietohallinnon tehtävissä ja esimiestehtävissä on suurin piirtein yhtä pitkä. Lisäksi
Poutiaisella on kokemusta opettajan tehtävästä. Haastattelutyöryhmän
muistio on esityslistan liitteenä 2.
Haastattelutilanteessa haastattelutyöryhmä painotti soveltuvaa kokemusta tietohallinnon tehtävistä, motivaatiota toimia toimintaympäristössä, jossa palveluja tuotetaan kymmenille seurakuntatalouksille maantieteellisesti
laajalla alueella sekä valmiuksia esimiestyöskentelyyn tilanteessa, jossa
osa työntekijöistä työskentelee eri paikkakunnilla. Lisäksi haastattelussa
selvitettiin hakijoiden teknistä osaamista. Haastattelussa käytettiin strukturoitua kysymyslomaketta objektiivisuuden varmistamiseksi. Haastattelut
järjestettiin työ- ja organisaatiopsykologi Päivi Rummukaisen johdolla.
Haastattelutyöryhmän saaman vaikutelman perusteella korostui Antti Pikkaraisen korkea motivaatio tietohallintopäällikön viran hoitoon. Haastattelutyöryhmä päätti hakemusten, hakijoiden työkokemuksen ja haastattelussa saamansa vaikutelman perusteella esittää Itä-Suomen ITaluekeskuksen johtokunnalle, että tietohallintopäällikön virkaan valittaisiin
sotatieteen maisteri Antti Pikkarainen ja hänen kieltäytymisensä varalle filosofian maisteri Anne Poutiainen. Soveltuvuusarvioinnin tulokset tukevat
tehtyä esitystä. IT-alueen johtokunta yhtyi haastattelutyöryhmän näkemykseen ja päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
tietohallintopäällikön virkaan valitaan sotatieteen maisteri Antti Pikkarainen ja hänen kieltäytymisensä varalle filosofian maisteri Anne Poutiainen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että tietohallintopäällikön virkaan valitaan sotatieteen maisteri Antti
Pikkarainen,
2. että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan filosofian maisteri Anne
Poutiainen,
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3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
4. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Keskustelun aikana Erkki Pesonen esitti, että tietohallintopäällikön virkaan valitaan filosofian maisteri Anne Poutiainen.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen. Äänestyksessä
annettiin 11 ääntä. Äänestyksen tulos: Pohjaesitys: 7 ääntä, Erkki Pesosen muutosesitys: 4 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

20
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN VALINTA MÄNNISTÖN SEURAKUNTAAN
Vuoden 2018 talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu
kiinteistötoimen henkilöstöjärjestelyihin, jotka koskevat Männistön ja Puijon seurakuntia sekä Keskusseurakuntatalon toimintaa. Talousarvion
mukaan sekä Männistön että Puijon seurakuntaan avautuu yhden kiinteistötyöntekijän työsopimussuhteinen tehtävä.
Samalla nykyinen seurakuntamestari (50 %) Kari-Pekka Hartikainen ja
siivooja (50 %) Sirpa Tarvainen siirtyvät toisiin tehtäviin.
Kiinteistötyöntekijä vastaa seurakunnan siivoustoimesta, mutta hoitaa
myös seurakuntamestarin sijaisuuksia ja tarvittaessa keittiötoimen tehtäviä. Tehtävään vaaditaan soveltuva ammatillinen tutkinto ja/tai kokemuksen kautta hankittu ammattitaito ja käytännön kokemusta. Suntion tutkinto tai valmius suorittaa se työssä ollessa katsotaan eduksi.
Muutoksen jälkeen Männistön seurakunnassa on kolme kokoaikaista kiinteistötoimen palvelussuhdetta.
Hakuaika uuteen kiinteistötyöntekijän palvelussuhteeseen oli 1.1 15.1.2018. Määräaikaan mennessä palvelussuhteeseen tuli 10 hakemusta. Hakijoista on laadittu hakijayhteenveto, joka on esityslistan liitteenä 3.
Valintaa on valmistellut haastattelutyöryhmä, johon ovat kuuluneet henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, pääemäntä Sinikka Tiilikainen, seurakuntamestari Pekka Tiihonen ja kirkkoherra Aulikki Mäkinen.
Soveltuvan työkokemuksen, koulutuksen ja hakemusasiakirjojen perusteella haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat viisi hakijaa: Jaana Kärkkäinen, Iiro Pirhonen, Markus Rikkonen, Tiina Vihanti ja
Virpi Voutilainen.
Haastattelut pidettiin 23.1.2018. Haastattelussa painotettiin soveltuvaa
kokemusta siivous- ja keittiötyöstä sekä motivaatiota ja valmiuksia toimia
kiinteistötyöntekijän monipuolisen tehtävänkuvan sisältävässä tehtävässä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää ammatillisen osaami-
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sen lisäksi kykyä oman työn organisointiin, yhteistyötaitoja ja joustavuutta.
Haastatteluryhmän lausunto on esityslistan liitteenä 4.
Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää, että haastattelussa
saadun vaikutelman, tehtävään soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen valitaan Virpi Voutilainen ja hänen kieltäytymisensä varalle Tiina Vihanti.
Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että tehtävän täytössä noudatetaan neljän
kuukauden koeaikaa. Lisäksi tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 31.1.2018.
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen valitaan Virpi Voutilainen ja hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Tiina Vihanti.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Männistön seurakuntaan sijoitettuun kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen valitaan Virpi Voutilainen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Tiina Vihanti.
2. että työsuhde täytetään neljän kuukauden koeajalla ja
3. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

21
KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN VALINTA PUIJON SEURAKUNTAAN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on ollut haettavana kiinteistötyöntekijän työsopimussuhteinen tehtävä 15.1.2018 mennessä. Tehtävän sijoituspaikka on Puijon seurakunta. Kiinteistötyöntekijä vastaa seurakunnan tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Lisäksi kiinteistötyöntekijä hoitaa seurakuntamestarin sijaisuuksia ja osallistuu tarvittaessa keittiötoimen
tehtäviin. Kirkonpalvelutiimin jäsenenä hän työskentelee yhdessä asiakkaiden, seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Jaksotyöajassa on työtä myös viikonloppuisin. Tehtäviä voi olla muissakin seurakuntayhtymän kiinteistöissä.
Hakijalta edellytetään soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai vastaavaa työkokemuksella hankittua taitoa sekä tietotekniikan perustaitoja. Suntion tutkinto ja kokemus siivous- ja keittiötyöstä katsotaan eduksi. Arvostetaan
hyviä asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja.
Tehtävän palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 401 mukaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan neljän
kuukauden koeaikaa. Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan.
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Hakuaika uuteen kiinteistötyöntekijän palvelussuhteeseen oli 1.1 15.1.2018. Palvelussuhteeseen tuli 15 hakemusta. Hakijoista on laadittu
hakijayhteenveto, joka on esityslistan liitteenä 5.
Valintaa on valmistellut haastattelutyöryhmä, johon ovat kuuluneet kirkkoherra Jaana Marjanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, pääemäntä
Sinikka Tiilikainen, seurakuntamestari Silja Tolonen ja seurakuntaneuvoston edustajana Erkki Pesonen.
Soveltuvan työkokemuksen, koulutuksen ja hakemusasiakirjojen perusteella haastattelutyöryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat viisi hakijaa: Jaana Kärkkäinen, Iiro Pirhonen, Markus Rikkonen, Tiina Vihanti ja
Virpi Voutilainen.
Haastattelut pidettiin 23.1.2018. Haastattelussa painotettiin soveltuvaa
kokemusta siivous- ja keittiötyöstä sekä motivaatiota ja valmiuksia toimia
kiinteistötyöntekijän monipuolisen tehtävänkuvan sisältävässä tehtävässä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää ammatillisen osaamisen lisäksi kykyä oman työn organisointiin, yhteistyötaitoja ja joustavuutta.
Haastatteluryhmän lausunto on esityslistan liitteenä 4.
Haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti esittää, että haastattelussa
saadun vaikutelman, tehtävään soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen valitaan Jaana Kärkkäinen ja hänen kieltäytymisensä varalle Tiina Vihanti.
Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että tehtävän täytössä noudatetaan neljän
kuukauden koeaikaa. Lisäksi tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 30.1.2018. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen valitaan Jaana Kärkkäinen ja hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Tiina Vihanti.
Hallintojohtaja ehdottaa,
4. että Puijon seurakuntaan sijoitettuun kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen valitaan Jaana Kärkkäinen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle Tiina Vihanti.
5. että työsuhde täytetään neljän kuukauden koeajalla ja
6. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

22
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

24
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 5.

25
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.00.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Mika Pulkkinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 5.2.2018

Taina Tammekann

Eero Wetzell
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