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Aika

Ma 19.2.2018 klo 16.00 – 17.03

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
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puheenjohtaja
poissa
varapuheenjohtaja
läsnä
jäsen
läsnä, saapui klo
16.22, § 36 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä, saapui klo
16.22, § 36 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
Pesosen varajäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
jäsen
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
läsnä
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
kirkkoherra
läsnä, saapui klo
16.25, § 36 käsittelyn aikana
kirkkoherra
poissa
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

Aarne Laukkanen

puistopäällikkö
läsnä, poistui
klo 16.50, § 38 käsittelyn jälkeen

Kokouksen avaus

Koska puheenjohtaja Reijo Leino oli poissa kokouksesta, toimi puheenjohtajana varapuheenjohtaja Pekka Niiranen.
Pekka Niiranen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virrestä 54: 1, 4.

Matti Jantunen
Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen

läsnä
läsnä
läsnä

26
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
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kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 14.2.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

27
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tarja Välimäki ja Upi Heinonen.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Juutinen ja Leena Kumpusalo
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 21.2 – 2.3.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

28
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Käsittelyjärjestys:
§§ 26, 27, 28, 36, 38, 29-35, 37 ja 39-47.

29
KESKUSVAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2018
SEURAKUNTAVAALEJA VARTEN
Marraskuussa vuonna 2018 pidetään seurakuntavaalit. Vaaleissa valitaan
paikallisseurakuntiin seurakuntaneuvostot ja seurakuntayhtymän yhteiseksi päättäväksi elimeksi yhteinen kirkkovaltuusto vuosiksi 2019 –
2022.
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 §:n mukaan seurakuntavaalit toimittaa
vaalilautakunta, jonka kunkin paikallisseurakunnan seurakuntaneuvosto
valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan.
Kirkkolain 8 luvun 6 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntavaaleja varten keskusvaalitoimikunnan, jonka tehtävistä säädetään kirkon vaalijärjestyksessä.
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa keskusvaalitoimikunnan, jonka tehtävänä on seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta hyväksyä toimenpidesuunnitelma
ja aikataulu seurakuntavaalien toimeenpanemiseksi, huolehtia kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta sekä muutoinkin avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä toteuttamisessa.
Kuopion seurakuntayhtymässä nimettiin vuosien 2010 ja 2014 seurakuntavaaleja varten keskusvaalitoimikunta. Keskusvaalitoimikunnan asettaminen on koettu tarpeellisena ja perusteltuna. Keskusvaalitoimikunta on
oikea paikka suunnitella seurakuntavaalien tiedottamista, markkinointia ja
mainontaa sekä ennakkoäänestyksen järjestämistä.
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Keskusvaalitoimikunnan puheenjohtajaksi voitaisiin nimetä hovioikeuden
laamanni Juha Voutilainen ja muiksi jäseniksi kirkkoherra Reijo Leino,
viestintäpäällikkö Minna Siikaniva, toimistosihteeri Mirja Turunen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen, nuorisosihteeri Hanna Kärsämä. Toimikunnan
sihteeriksi voitaisiin nimetä hallintosihteeri Aarne Blom.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että asetetaan keskusvaalitoimikunta valmistelemaan vuoden 2018
seurakuntavaaleja
2. että keskusvaalitoimikunnan puheenjohtajaksi nimetään hovioikeuden
laamanni Juha Voutilainen ja muiksi jäseniksi kirkkoherra Reijo Leino,
viestintäpäällikkö Minna Siikaniva, toimistosihteeri Mirja Turunen, rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen ja nuorisosihteeri Hanna Kärsämä ja
3. että toimikunnan sihteeriksi nimetään hallintosihteeri Aarne Blom.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

30
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PAIKKAJAON VAHVISTAMINEN
Kuluvan vuoden marraskuussa on seurakuntavaalit. Vaaleissa valitaan
edustajat seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon vuosiksi
2019 - 2022.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun
7 §:n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän ja
seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jäsenmäärältään
Kuopion seurakuntayhtymän suuruisessa seurakuntayhtymässä yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 51.
Kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan yhteisen kirkkovaltuuston
paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa ja muut
paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Esityslistan liitteenä
1 on ehdotus paikkojen jaosta Kuopion seurakuntayhtymän seurakuntien
kesken.
Rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jako yhtymän seurakuntien
kesken vaalikaudeksi 2019 – 2022 vahvistetaan liitteen 1 mukaisena.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

31
MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN SÄRKINIEMEN SEURAKUNTATALON TONTISTA
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 16.12.2014 tehdä esisopimuksen Särkiniemen seurakuntatalon (Kiinteistötunnus 297-15-37-2) myynnistä rakennusliike Lapti Oy:lle. Esisopimuksella sovittiin, että tontille haetaan kaa-
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vamuutosta, joka mahdollistaa asuinkerrostalon rakentamisen. Kaavamuutos olisi pääsisällöltään: Tonttimerkintä AK ja tavoitetehokkuus e =
0,8 – 1,0. Rakennusoikeuden määrä tulisi olla 4 600 – 5 800 k-m2. Ostaja
vastaa kaavahankkeen suunnittelemisesta ja eteenpäinviemisestä yhdessä myyjän kanssa. Kaavoitusmaksuista ja –kustannuksista vastaa
tontin myyjä. Tontilla sijaitsevan seurakuntatalon purkukustannuksista
vastaa ostaja. Myyjä vastaa mahdollisista maaperän pilaantuneisuudesta
aiheutuvista kustannuksista. Tarjoushinta edellä mainituin ehdoin ja kaavamuutoksen jälkeen on 245,00 €/k-m2. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös
alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen ja esisopimus allekirjoitettiin 4.6.2015. Esisopimus
on esityslistan liitteenä 2.
Esisopimukseen sisältyi klausuuli, jonka mukaan esisopimus raukeaa
ilman erillistä purkusopimusta ja ilman minkäänlaisia taloudellisia tai muita velvoitteita puolin tai toisin, mikäli asemakaavamuutos ei saa lain voimaa viimeistään 31.12.2017. Mikäli lainvoimaisuus riippuu valitusajoista
tai muusta vastaavasta syystä, esisopimus on kuitenkin edelleen voimassa valitusajan tai vastaavan päättymiseen asti. Tästä syystä yhteinen
kirkkovaltuusto päätti 25.10.2016 muuttaa esisopimusta siten, että esisopimukseen sisältyvää määräaikaa, joka koskee esisopimuksen raukeamista ellei asemakaava ole saanut lainvoimaa, jatketaan yhdellä vuodella
31.12.2018 saakka. Kirkkovaltuuston päätös alistettiin kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti valtuuston päätöksen 5.4.2017.
Kaavahanke on tämän jälkeen edennyt. Tarkoitus oli toteuttaa tontille
suunniteltu asuinkerrostalo 12-kerroksisena massana. Naapurien kuulemisessa näin korkean tornitalon toteuttamista kuitenkin vastustettiin.
Niinpä suunnittelussa on päädytty siihen, että hanke toteutettaisiin kahtena massana siten, että tontille tulisi 8-kerroksinen ja 4-kerroksinen asuinkerrostalo. Pysäköintipaikkojen sijoittaminen tontille osoittautui tontin suurehkojen korkeuserojen tähden vaikeaksi. Tästä syystä on päädytty ratkaisuun, jossa Kuopion kaupunki luovuttaa 600 m2:n suuruisen määräalan Lapti Oy:lle liitettäväksi kaavoitettavaan tonttiin. Tämän seurauksena
Kuopion kaupunki saa luovuttamaansa määräalan mukaisen suhteellisen
osuuden uuden tontin rakennusoikeudesta. Asemakaavan muutosehdotuksen mukaan laajennetun tontin rakennusoikeus tulisi olemaan 5 150 km2, josta laskennallisesti seurakuntayhtymän omistamalle maalle jyvittyy
4 672 k-m ja kaupungin omistamalle maalle 478 k-m2.
Kaavamuutoshanke etenee siten, että se oli käsiteltävänä kaupunkirakennelautakunnassa 7.2.2018. Sen jälkeen se on nähtävänä 30 päivän
ajan. Nähtävänäolon jälkeen kaavaehdotukseen voi tulla muutoksia. Sen
jälkeen kaavamuutos etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Kaavamuutoksen vieminen eteenpäin edellyttää maankäyttösopimuksen
tekemistä Kuopion kaupungin ja seurakuntayhtymän kesken. Maankäyttösopimuksessa sovitaan mm. tontin käyttötarkoituksen muuttamisesta
yleisten rakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja
siitä, paljonko tontille tulee rakennusoikeutta sekä siitä, paljonko seurakuntayhtymä tontin omistajana maksaa kaupungille korvausta yhdyskuntarakentamisen kustannuksista. Sopimukseen sisältyy purkava ehto. Sen
mukaan sopimus purkautuu, mikäli Kuopion kaupunginvaltuusto ei hyväksy asemakaavaa tai hyväksymistä koskeva päätös kumotaan mahdol-
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lisen muutoksenhaun johdosta. Ehdotus maankäyttösopimukseksi on esityslistan liitteenä 3.
Asemakaavamuutos on seurakuntayhtymälle taloudellisesti merkittävä.
Seurakuntayhtymä saa tehdyn esisopimuksen mukaisesti Rakennusliike
Lapti Oy:ltä rakennusoikeuden myynnistä 4 672 k-m2 x 245 € = 1.114.640
euroa. Korvauksena yhdyskuntarakentamisen kustannuksista seurakuntayhtymä maksaa Kuopion kaupungille 280.000 euroa. Summa perustuu
voimassa olevan rakennusoikeuden arvon (2 345 k-m2 x 90 € = 211.050
€) ja kaavamuutoksen jälkeisen rakennusoikeuden (4 672 k-m2 x 245 € =
1.114.640 €) erotukseen 933.590 €, josta kaupunki perii korvauksena 30
% eli 280.000 euroa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.2.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle maankäyttösopimuksen
hyväksymistä esitetyssä muodossa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että maankäyttösopimus hyväksytään liitteen 3 mukaisena ja
2. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen ja
hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan maankäyttösopimus.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

32
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON SÄRKINIEMEN SEURAKUNTATALON TONTIN KAAVAMUUTOKSEN TOTEUTTAMISEEN
Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan on varattu tuloarviona
800 000 euroa Särkiniemen seurakuntatalon myyntivoittona. Ko. tontin
myynnistä on tehty esisopimus Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa. Esisopimus on ehdollinen ja edellyttää, että tontin kaava saadaan muutettua
yleisten rakennusten korttelialueesta asuinrakennusten korttelialueeksi.
Kaavamuutosesitys on menossa kaupunkirakennelautakuntaan 7.2.2018
ja sen jälkeisen nähtävillä olon jälkeen kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon, joka päättää kaavamuutoksesta.
Kaavamuutoksen tekeminen edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä
Kuopion kaupungin kanssa. Maankäyttösopimuksessa seurakuntayhtymä
sitoutuu korvaaman kaupungille yhdyskuntarakentamisen kustannukset.
Seurakuntayhtymä joutuu maksamaan tämän korvauksen ennen kuin se
saa Laptilta korvauksen luovutettavasta rakennusoikeudesta. Kaupungille
maksettavaan korvaukseen ei ole varauduttu vuoden 2018 talousarviossa.
Särkiniemen seurakuntatalon tontin myyntiin on varauduttu vuoden 2018
talousarviossa nettomääräisesti. Oikeampi tapa on tehdä talousarvio
bruttomääräisenä.
Rakennusliike Lapti Oy:n kanssa tehdyn esisopimuksen ja Kuopion kaupungin kanssa tehtävän maankäyttösopimuksen mukaan Lapti maksaa
seurakuntayhtymälle rakennusoikeudesta 1.114.640 euroa. Kuopion
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kaupunki puolestaan perii seurakuntayhtymältä kehittämiskorvauksena
Särkiniemen seurakuntatalon tontin nykyarvon ja kaavamuutoksen jälkeisen rakennusoikeuden erotuksesta 30 prosenttia eli 280.000 euroa. Vuoden 2018 talousarviossa näitä eriä on käsiteltävä siten, että talousarvion
investointiosaan varataan Särkiniemen kaavoitusmaksuna 280.000 euroa. Tontin myynnistä saatavasta tulosta on vähennettävä Särkiniemen
seurakuntatalon tasearvo 31.12.2017 eli 291.265,84 euroa ja sen lisäksi
taseeseen aktivoitu kaavoitusmaksu 280.000 euroa, jolloin Särkiniemen
seurakuntatalon tontin myyntivoitoksi jää 1.114.640 – 280.000 291.265,84 = 543.374.16 euroa.
Edellä esitetyt muutokset vuoden 2018 talousarvioon hyväksyy yhteinen
kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.2.2018. Johtokunta päätti esittää esitettyjen muutos tekemistä vuoden 2018 talousarvioon.
Hallintojohtaja ehdottaa, yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan vartaan 280 000 euron lisämääräraha Kuopion kaupungille maksettavaa kehittämiskorvausta varten ja
2. että vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 382000,
1005060504 Särkiniemen seurakuntatalo varattua 800.000 euron tuloarviota pienennetään 550.000 euroon.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

33
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON ALAVAN KIRKON
VESIVAHINGON KORJAAMISEEN
Alavan kirkossa havaittiin vesivahinko perjantaina 10.11.2017 alakerran
aulatilan viereisessä naisten WC:ssä. WC-istuimen liitosputki oli pettänyt.
Veden vuotoaikaa ei ole tiedossa, mutta putkikoko huomioiden virtaama
on ollut noin 800 - 900 l/h. Näkyvää vettä oli noin 90 -100 m²:n alueella ja
paikoin 10 - 15 mm kerros vettä lattioilla. Veden imurointi aloitettiin välittömästi.
WC:n lattiapinnoitteena oli muovimatto. WC-tiloissa ei ollut lattiakaivoja.
Vuotovesi oli levinnyt aulan ja alasalin lattialle. Alasalin lattiapinnoitteena
oli muovimatto ja aulan lattiapinnoitteena oli betonilaatta. Lattiapintojen
alusta on kevennettyä (kevytsora) betonivalua ja sen alla muovi ja muovin alla kevennetty betonivalu, jonka alla on hiekka ja pohjavalu. Lattiarakenne muodostaa altaan, jonne vesi oli kertynyt. Tämän vuoksi lattia joudutaan purkamaan kokonaan ja pohjavalu kuivattamaan. Kastuneet seinärakenteet kuivataan koneellisesti. Kastunut ala on noin 110 m². Vesi oli
kastellut myös viereisten käytävien, varastojen ja inva-WC:n lattioita ja
osittain myös seinien alaosia. Näiltä osin vahingon kokonaislaajuus selviää purkutyön edetessä. Tilat kartoitettiin 13.11.2017 Cramo Finland Oy:n
toimesta. Vahinkoilmoitus tehtiin If-vakuutusyhtiöön välittömästi vahinkokartoituksen jälkeen.
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Kiinteistön vakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneen vuotovahingon
Cramo Finland Oy:n kartoituksen osoittamassa laajuudessa vahinkoa
edeltävään tasoon. Omavastuu on 25 % koko vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 8 000,00 euroa. Vakuutusyhtiö on kiinnittänyt vahinkoa
hoitamaan insinööri Matti Antikaisen. Hän valvoo, ottaa kantaa tarvittavaan purkulaajuuteen ja kilpailuttaa jälkirakennuksen. Korjaustöiden tilaajana toimii vakuutuksenottaja. Vakuutuskorvaukset maksetaan vakuutuksen ottajalle, joka maksaa laskut urakoitsijalle. Vahinkokorjauksien yhteydessä vakuutusyhtiö edellyttää, että lämpöjohdot alakerrassa uusitaan
pintaan ja vahinkoalueelta uusitaan viemärit. Nämä työt eivät kuulu korvattaviin töihin. Kokonaiskustannusarvio vahingolle on 380.000,00 €, josta seurakuntayhtymän osuus on 95.000,00 euroa (25 %). Alakerran lämpöjohtojen ja viemäreiden korjauksien, jotka eivät ole vahingon piirissä,
kustannusarvio on 45.000,00 €. Seurakuntayhtymän osuus korjauksista
on yhteensä:
omavastuu vahingosta
95.000,00 €
vesijohto ja viemärityöt
45.000,00 €
yhteensä
140.000,00 €
Työt saataneen valmiiksi elokuun loppuun mennessä, siihen asti Alavan
kirkon alakerta on poissa käytöstä.
Lisämäärärahantarve on yhteensä 140.000,00 euroa kuluvan vuoden
2018 talousarvion investointiosaan. Lisämäärärahan myöntämisestä
päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.2.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle 140.000 euron lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2018 talousarvioon Alavan kirkon vesivahingon ja vesijohtojen ja viemärien korjaamiseen.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan myönnetään 140.000
euron lisämääräraha Alavan kirkon vesivahingon ja alakerran vesijohtojen ja viemärien korjauksiin.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

34
LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖTOIMEN HUOLTOAUTON HANKINTAAN
Vuoden 2017 talousarviossa oli varattu 40.000 euroa kiinteistötoimen
huoltoauton hankintaan. Huoltoauton hankinta kilpailutettiin lokakuussa
2017 ja hankintaa koskeva viranhaltijapäätös tehtiin 30.10.2017. Kilpailutuksen voitti J. Rinta Jouppi Oy tarjoamalla Ford Transit Custom2.0 TDCimallisen pakettiauton hintaan 35.537,68 euroa. Lisäksi autoon hankittiin
tavaratilaan lisävarusteita, mm. mattosarja hintaan 763,83 euroa. Auton
kokonaishinnaksi tuli näin ollen 36.301,51 euroa. Kaikista lisävarustemuutoksista johtuen auton toimitus siirtyi tammikuun 2018 loppuun. Näin
tarkoitukseen vuoden 2017 talousarviossa varattu määräraha jäi käyttämättä.
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Kuluvan vuoden talousarvioon tulisi saada 37.000 euron lisämääräraha
huoltoauton hankintaan.
Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.2.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2018 talousarvioon kiinteistötoimen huoltoauton hankintaan.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että vuoden 2018 talousarvion investointiosaan myönnetään 37.000
euron lisämääräraha kiinteistötoimen huoltoauton hankintaan.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

35
KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2017
Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle
11.3.1993 päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan
rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja rahaston hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta täyttäneiden, vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon
tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee
rahastoida.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 31.5.1994 ottaa testamentin vastaan ja
sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti
27.9.1995 rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston
hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 20.2.2017 testamenttirahastojen hoitokunnan vuosiksi 2017 - 2018. Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin
rekisteripäällikkö Taisto Toppinen ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo
Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.
Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan toimintaa valvoo yhteinen
kirkkoneuvosto, jolle hoitokunnan tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan jäsenille maksetaan rahaston varoista palkkio, jonka hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto.
Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti 6.6.1995 testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Elli Kankkusen testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä 4. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa
32.173,53 euron ylijäämää. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan
jakaa avustuksina 4/5 eli 25.733,82 euroa. Loppuosa ylijäämästä 1/5
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6.434,71 euroa, tulee rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi. Testamenttirahaston tulosta vuodelta 2017 rasittaa kahteen
rahaston omistuksessa olevaan asuinhuoneistoon tehdyt remontit. Remonttien aikana asunnot ovat olleet tyhjillään, jolloin myös vuokratuloja
on jäänyt saamatta. Yhteensä remonttien vaikutus tilikauden tulokseen
on 63.780,49 euroa.
Hoitokunta käsitteli 26.1.2018 testamenttirahaston tilinpäätöstä vuodelta
2017 ja hyväksyi sen. Hoitokunta päätti jakaa avustuksina vuoden 2017
tuotosta 4/5 eli 25.733,82 euroa. Avustusten jakoperusteita kuntien kesken perustuvat KELA:lta tammikuussa 2013 saatuun tietoon.
Hoitokunta on päättänyt esittää, että kullekin hoitokunnan jäsenelle palkkioksi maksetaan 1.200 euroa vuodelta 2017.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 merkitään tiedoksi ja annetaan edelleen tiedoksi
yhteiselle kirkkovaltuustolle ja
2. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hoitokunnan jäsenille maksettavan palkkion vuodelta 2017, joka on 1.200 e/jäsen.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Hallintojohtaja Timo Korhonen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.

36
HAUTAUSTOIMEN ESIMIESTYÖN UUDELLEEN ORGANISOINTI
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 2.10.2017 Aarne Laukkaselle eron puistopäällikön virasta 1.12.2018 lukien. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että
puistopäällikön virka täytetään.
Puistopäällikön virka julistettiin haettavaksi kirkon rekrytointisivuilla
15.11.2017. Hakuilmoitukset julkaistiin Savon Sanomissa 19.11.2017 ja
Kotimaa-lehdessä 22.11.2017. Hakuaika päättyi 15.12.2017.
Määräaikaan mennessä puistopäällikön virkaan tuli 15 hakemusta. Haastattelutyöryhmä, johon kuuluvat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtaja Erkki Oinonen, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
jäsen Helena Liukkunen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo
Leino, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Niiranen, puistopäällikkö Aarne Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja hallintojohtaja Timo Korhonen kokoontui 4.1.2018. Työryhmä totesi, että alan
ammattilaisten kiinnostus puistopäällikön virkaa kohtaan oli ollut varsin
laimeaa. Lisäksi todettiin, että hautaustoimen henkilöstöresurssit Kuopion
seurakuntayhtymässä ovat selkeästi pienemmät kuin muissa vastaavan
suuruisissa seurakuntatalouksissa. Viime vuosina tapahtuneet seurakuntaliitokset ovat lisänneet seurakuntayhtymän hautausmaiden lukumäärän
36:een. Samalla hautausmaiden yhteispinta-ala on kasvanut 100 ha:iin.
Seurakuntaliitosten myötä hautausasioiden hoito on keskitetty hauta- ja
puistotoimistoon ja sinne on palkattu lisää henkilökuntaa. Hautausmaiden
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lukumäärän ja hautausten määrän kasvaessa hautaustoimen esimiestehtäviin ei ole lisätty henkilöstöresursseja. Tämä on lisännyt erityisesti puistopäällikön työtaakkaa. Esityslistan liitteessä 5 on vertailu Kuopion seurakuntayhtymän, Lahden seurakuntayhtymän, Oulun seurakuntayhtymän
ja Jyväskylän seurakunnan hautaustoimen tunnuslukuja. Vertailu osoittaa, että suhteessa hautausmaiden lukumäärään, hautausmaiden pintaalaan ja hautausten ja tuhkausten määrään Kuopion seurakuntayhtymässä on esimiestehtävissä selkeästi vähemmän resursseja kuin vertailuseurakunnissa.
Näistä syistä yhteinen kirkkoneuvosto päätti 22.1.2018 kirkkolain 6 luvun
10 §:n mukaan keskeyttää puistopäällikön viran täyttöprosessin ja julistaa
viran uudelleen haettavaksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että hakuilmoituksessa mainitaan, että aikaisempia hakemuksia ei oteta huomioon.
Hautaustoimessa esimiesresursseja on perusteltua lisätä. Samalla on
mahdollista järjestää hautaustoimen esimiestehtävät Järvi-Kuopion seurakunnan alueella uudella tavalla ja turvata hautausmaiden hoitotaso.
Hautaustoimen esimiestyötä on perusteltua organisoida osittain uudella
tavalla ja esimiesvastuuta on tarkoituksenmukaista jakaa nykyistä enemmän. Tämä on mahdollista perustamalla hautaustoimeen uusi ylipuutarhurin virka. Ylipuutarhurille siirrettäisiin osa tällä hetkellä puistopäällikölle
kuuluvista tehtävistä. Samalla hautaustoimeen on syytä perustaa seurakuntapuutarhurin virka, jonka sijoituspaikkana on Järvi-Kuopion seurakunta. Seurakuntapuutarhuri toimisi Järvi-Kuopion alueella kausityöntekijöiden esimiehenä, vastaisi Järvi-Kuopion alueella olevien hautausmaiden peruskunnostus- ja hoitotöistä. Lisäksi seurakuntapuutarhuri voisi
toimia Järvi-Kuopion seurakunnan lähiesimiesasemassa olevan seurakuntamestarin sijaisena ja talviaikana tarvittaessa myös seurakuntamestareiden sijaisena. Nämä ratkaisut helpottavat ja rajaavat puistopäällikön
tällä hetkellä poikkeuksellisen laajaa tehtäväkenttää. Samalla ne vahvistavat paitsi hautaustoimen esimiesresursseja myös kiinteistötoimen henkilöresursseja Järvi-Kuopion seurakunnan alueella.
Hautaustoimen esimiestyön uudelleen organisointi edellyttää ylipuutarhurin ja seurakuntapuutarhurin virkojen perustamista hautaustoimeen. Ylipuutarhurin virkaan on tarkoitus siirtää hautaustoimen 1. työnjohtajan virkaa tällä hetkellä hoitava puutarhateknikko Miikka Väisänen. 1. työnjohtajan virka on myös perusteltua täyttää. Ehdotus ylipuutarhurin viran johtosäännöksi on esityslistan liitteenä 6 ja seurakuntapuutarhurin viran johtosäännöksi liitteenä 7.
Esimiestyön uudelleen organisoinnista aiheutuu seuraavat kustannukset:
Ylipuutarhurin virka (vaativuusryhmä 601)
Seurakuntapuutarhurin virka (vaativuusryhmä 503)
Yhteensä:

45.000 €/vuosi
40.000 €/vuosi
85.000 €/vuosi

Hautaustoimessa on jätetty vuoden 2017 lopulla täyttämättä yksi erityisammattimiehen työsuhde, mikä vähentää hautaustoimen menoja 33.000
euroa/vuosi. Järvi-Kuopion seurakunnan 9 seurakuntamestarin palkkauksesta 20 % on maksettu hautaustoimesta. Seurakuntamestarien työpanoksesta kohdistuu hautaustoimeen kuitenkin vain 10 %. Tämä on selvitetty kahdessa seurakuntamestareiden työaikaa koskevassa selvitykses-
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sä. Vuonna 2011 toteutettiin omana työnä seurakuntamestareiden työajan seuranta ja vuonna 2016 työajan seurannan toteutti Barona Oy. Molemmissa seurannoissa päädyttiin siihen, että Järvi-Kuopiossa seurakuntamestareiden työajasta kohdistuu hautaustoimeen n. 10 %. Mikäli hautaustoimesta maksetaan palkkaa toteutuneen työajan suhteessa, säästyy
hautaustoimessa 45.000 euroa. Näin laskien hautaustoimen säästöt olisivat 78.000 euroa/vuosi ja henkilöstömenojen nettolisäys vain 8.000 euroa/vuosi. Seurakuntayhtymän henkilöstömenoja esitetty ratkaisu ei kuitenkaan säästäisi vastaavalla tavalla. Todellinen henkilöstömenojen lisäys olisi 55.000 euroa/vuosi.
Hautaustoimi rahoitetaan kuitenkin valtion rahoitusosuudella ja perittävillä
maksuilla eikä kirkollisverotuloilla, joten esitettyjen järjestelyjen rahoitus ei
periaatteessa vaikuta muiden toimintojen rahoitukseen. Ilmeistä on myös,
että Järvi-Kuopion seurakuntaa perustettaessa henkilöstöresurssit vedettiin liian tiukalle hautaustoimessa ottaen huomioon hautausmaiden lukumäärä ja pitkät etäisyydet. Esityslistan liitteenä 8 on laskelma hautaustoimen rahoituksesta vuoden 2018 osalta. Laskelma osoittaa selkeästi,
että hautaustoimen rahoitukseen ei tarvitse käyttää kirkollisverotuloja.
Seurakuntapuutarhurin viran perustamisella on vaikutusta myös JärviKuopion seurakunnan kiinteistönhoitohenkilökunnan tehtävien hoitoon.
Tästä syystä Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvostolta voitaisiin
pyytää lausunto esimiesjärjestelyjen vaikutuksesta Järvi-Kuopion seurakunnan toimintaan.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 8.2.2018. Johtokunta päätti
esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautaustoimen esimiestyön organisointia esitetyllä tavalla ja ylipuutarhurin ja seurakuntapuutarhurin virkojen perustamista ja virkojen johtosääntöjen hyväksymistä esitetyllä tavalla.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.2.2018. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hautaustoimen esimiestyön organisointia esitetyllä tavalla ja ylipuutarhurin ja seurakuntapuutarhurin virkojen perustamista ja virkojen johtosääntöjen hyväksymistä esitetyllä tavalla.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että hautaustoimen esimiestyö organisoidaan esitetyllä tavalla,
2. että hautaustoimeen perustetaan 1.5.2018 lukien ylipuutarhurin vaativuusryhmän 601 kokonaispalkkausvirka,
3. että hautaustoimeen perustetaan 1.5.2018 lukien seurakuntapuutarhurin vaativuusryhmän 503 kokonaispalkkausvirka.
4. että ylipuutarhurin ja seurakuntapuutarhurin virkojen johtosäännöt hyväksytään liitteiden 6 ja 7 mukaisina ja
5. että Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostolta pyydetään lausunto esimiesjärjestelyjen vaikutuksesta Järvi-Kuopion seurakunnan toimintaan.
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Hannu Tervonen esitti, että Järvi-Kuopion seurakunnan osalta asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja että Järvi-Kuopion seurakuntaneuvoston
lausunto pyydetään ennen kuin asian valmistelua jatketaan.
Leena Kumpusalo esitti, että asia kokonaisuudessaan palautetaan jatkovalmisteluun.
Leena Kumpusalon esitystä ei kannatettu ja se raukesi.
Marja-Sisko Pihl kannatti Hannu Tervosen esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA, ja asian palauttamisen puolesta (Hannu Tervosen
esitys) äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: 5 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että seurakuntapuutarhurin viran osalta asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti, että esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
1. että hautaustoimeen perustetaan 1.5.2018 lukien ylipuutarhurin vaativuusryhmän 601 kokonaispalkkausvirka,
2. että ylipuutarhurin johtosääntö hyväksytään liitteen 6 mukaisena ja
3. että seurakuntapuutarhurin viran osalta asia palautetaan uudelleen
valmisteluun ja Järvi-Kuopion seurakuntaneuvostolta pyydetään lausunto esimiesjärjestelyjen vaikutuksesta Järvi-Kuopion seurakunnan
toimintaan.

37
ASUNTOTONTIN PEIPPOSENRINNE 297-14-13-9 VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla.
Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli 13.12.2012 asuntotonttien vuokrasopimusten
jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodella.
Samalla asuntotonttien nykyarvot arvioitiin ja jokaiselle tontille on hinnoiteltu
käypä arvo. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös mahdollisuutta lunastaa tontit omikseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty 4 %:ksi tontin myyntihinnasta. Tontin hinnan on arvioinut auktorisoitu kiinteistöarvioija 16.11.2015.
Leivosentie 18 -asuntotontin vuokrasopimus päättyy 1.5.2018. Anna-Maija ja
Harri Mononen ovat ilmoittaneet, että he haluavat jatkaa vuokrasopimusta 50
vuotta. Vuokra on tarkistettu vuoden 2017 tasolle.
Kirkkolain 14 luvun 4§:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.2.2018. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen uusimista esitetyin
ehdoin.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

3/2018
3/2018

13

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että seurakuntayhtymä tekee Anna-Maija ja Harri Monosen kanssa vuokrasopimuksen Leivosentie 18 -tontista, Peipposenrinne 297-14-13-9,
vuosivuokra 1.920,00 euroa,
2. että vuokrasopimus tehdään 50 vuodeksi entisen sopimuksen päätyttyä
edellä mainitulla vuosivuokralla,
3. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja
4. että yhteisen kirkkovaltuuston vuokrauspäätös alistetaan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

38
HAUTAPAIKKOJEN RIITTÄVYYTTÄ KOSKEVA SELVITYS
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä on 36 hautausmaata, joista 27:een
tehdään hautauksia ja ne sijaitsevat 5 816 km² alueella. Seurakuntayhtymälle on tullut 26 uutta hautausmaata seuraavien kuntaliitosten ja yli kuntarajojen tapahtuvan seurakunnallisen toiminnan myötä:
1. Vehmersalmen kunta liittyi Kuopioon vuoden 2005 alussa.
2. Karttulan kunta liittyi Kuopioon vuoden 2011 alussa. Samaan aikaan
Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnat liittyivät Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymään. Seurakuntaliitokset ovat tapahtuneet ilman kuntaliitoksia.
3. Vuoden 2013 alusta Nilsiän kaupunki liittyi Kuopioon.
4. Maaningan kunta liittyi Kuopion kaupunkiin vuoden 2015 alussa.
Uusien hautausmaiden pinta-ala on 65 hehtaaria. Liitosten myötä seurakuntayhtymän hautausmaiden pinta-ala on kasvanut noin 100 hehtaariin.
Vuonna 2017 hautauksia oli 1 215, joista tuhkahautausten osuus oli 47,49
%.
Käytössä olevilla hautausmailla on yhteensä 241 arkkuhautaosastoa ja 29
uurnahautaosastoa. Kaikkien hautausmaiden hautakirjanpito ja osastokohtaiset hautapaikkakartat saadaan valmiiksi vuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen ne ovat yhdenmukaisia seurakuntayhtymän kaikilla hautausmailla. Kyseinen työ on tehty seurakuntien omana työnä lukuun ottamatta maastokartoitusta.
Puistopäällikön toimesta on tehty selvitys siitä, mikä on nykyinen hautausmaiden hautapaikkojen riittävyys. Yleinen ohje on, että varattujen alueiden
tulisi riittää vuosikymmeniksi, silloin asiat ovat hyvin eikä tarvitse ryhtyä
enempiin toimenpiteisiin. Jos taas todetaan, että hautausmaat riittävät enintään 20 vuoden ajaksi, on perusteltua lähteä hankkimaan laajennusaluetta
tai kokonaan uutta paikkaa.
Kuopion seurakuntien hautausmailla on yhteensä 66 943 arkkuhautaa, joissa on 103 193 paikkaa ja 200 903 hautasijaa. Vapaita luovutettavia arkku-
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hautapaikkoja on tällä hetkellä 24 952 ja hautasijoja 49 904. Maaningan
hautausmaan uusi hautakirjanpito ja hautapaikkakartat saadaan valmiiksi
vuoden 2018 aikana, joten niiden määrät puuttuvat edellä mainituista luvuista. Vuosittain luovutetaan noin 120 uutta arkkuhautapaikkaa, joten selvityksen mukaan ne riittävät 207 vuodeksi eteenpäin.
Ison hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely tehtiin
vuonna 2002, jolloin seurakuntien käyttöön palautui 1 080 arkkuhautapaikkaa. Lisäksi samana vuonna Ison hautausmaan Puijonlaakson osalle tehdyn laajennuksen myötä saatiin 385 uutta arkkuhautapaikkaa. Riistaveden
hautausmaan osasto 1 rakennettiin valmiiksi vuonna 2006, jolloin saatiin
120 uutta paikkaa. Flodbergin, Kettulanlahden ja Vehmersalmen hautausmaan hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely tehtiin vuonna 2010, jolloin seurakuntien käyttöön palautui yhteensä 2 500 arkkuhautapaikkaa.
Vehmasmäen hautausmaan yhteydessä on noin hehtaarin suuruinen alue
varattu hautausmaan laajennusta varten, tähän mahtuu noin 1 500 arkkuhautapaikkaa.
1970-luvun alussa lopetettiin ainaishautojen luovuttaminen ja siirryttiin määräaikaisten hautojen (50 v.) luovuttamiseen. Vuoden 1995 alusta alkaen on
luovutettu ainoastaan 25 vuoden hallinta-ajalla olevia hautoja. Ensimmäisten määräaikaisten hautojen hallinta-ajat päättyivät 2008 alusta alkaen. Jos
omaiset eivät jatka hallinta-aikaa, niin haudat palautuvat seurakuntien uudelleen käytettäväksi. Vuonna 2016 hallinta-aika päättyi 137 haudalta. Seurakunnille palautui 68 arkkuhautapaikkaa, joille omaiset eivät halunneet jatkaa hallinta-aikaa. Tämä helpottaa etenkin Ison, Flodbergin ja Kettulanlahden hautausmaan arkkuhautapaikkojen riittävyyttä. Tuhkahautausten lisääntyessä arkkuhautapaikkojen tarve myös vähenee. Vuonna 2017 tuhkahautausten määrä oli 47,49 % kaikista hautauksista.
Arkkuhautapaikoista on suurin puute Isolla, Flodbergin ja Kettulanlahden
hautausmailla. Näillä hautausmailla on vielä luovutettavia vapaita paikkoja
noin 39 vuodeksi eteenpäin.
Vapaiden hautapaikkojen riittävyyttä pitäisi tarkastella yhtenä kokonaisuutena seurakuntayhtymässä, eikä tietyn hautausmaan tilannetta. Edellä mainittujen kuulutus- ja muiden toimenpiteiden jälkeen seurakuntayhtymällä on
vapaita luovutettavia arkkuhautapaikkoja yli 200 vuodeksi eteenpäin ilman
Vehmasmäen laajennusta. Esityslistan liitteenä 9 on luettelo eri hautausmaiden hautapaikkojen määristä ja luovutettavista vapaista paikoista.
Selvityksen perusteella Kuopion seurakuntayhtymällä ei ole tarvetta lähteä
laajentamaan hautausmaita tai hankkimaan lisämaata hautausmaan rakentamista varten.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 12.2.2018 ja päätti
antaa hautapaikkojen riittävyyttä koskevan selvityksen tiedoksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtaja ehdottaa,
- että hautapaikkojen riittävyyttä koskeva selvitys merkitään tiedoksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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39
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Petteri Hämäläinen on pyytänyt Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
eron Kallaveden seurakunnan II kappalaisen virasta 1.5.2018 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Kallaveden seurakuntaneuvosto on käsitellyt kappalaisen viran täyttämistä 31.1.2018. Seurakuntaneuvosto pyytää lupaa saada täyttää avoimeksi
tuleva kappalaisen virka.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan kappalaisen viran täyttäminen on perusteltua Kallaveden seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Kallaveden seurakunnalle annetaan lupa täyttää Kallaveden seurakunnan II kappalaisen virka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

40
TIEDOTTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN OSA-AIKAISEKSI
Viestintäyksikössä on tiedottajan vaativuusryhmän 601 virka. Tiedottajan
viran haltija on Ulla Remes. Remes on omasta pyynnöstään hoitanut tiedottajan virkaa osa-aikaisesti (52 % täydestä työajasta) maaliskuusta
2017 aluksi esimiehen päätöksellä ja yhteisen kirkkoneuvoston 28.8.2017
tekemällä päätöksellä syyskuun 2017 alusta. Myöntäessään luvan hoitaa
tiedottajan virkaa osa-aikaisesti kirkkoneuvosto päätti, että asiaa tarkastellaan tammikuun 2018 lopussa ja ratkaistaan, jatkuuko osa-aikaisuus.
Tiedottajan työnkuva osa-aikaisena painottuu lehden tekemiseen ja on
sopinut myös viestintäyksikön työjärjestelyihin, koska lehden ilmestymiskertoja on vähennetty ja toimitustyötä uudistettu.
Tilapäiset ja määräaikaiset järjestelyt viestintäyksikössä tuovat monia ongelmia muiden työtehtävien hoidon pitkäaikaiseen suunnitteluun. Tällä
hetkellä resurssointia on jouduttu viestintäyksikössä suunnittelemaan pitkälti työntekijöiden tarpeista eikä viestintäyksikön tarpeista käsin. Toiminnan suunnittelua ja työtehtävien järjestelyä pitäisi pystyä tekemään pidemmällä tähtäyksellä ja siten, että palvelussuhteiden järjestelyt ovat laillisesti perusteltuja myös työntekijöiden näkökulmasta. Tällä hetkellä voimassa olevan kirkkolain säännösten mukaan toistuville määräaikaisuuksille ei välttämättä ole laillista perustetta.
Ulla Remes on anonut lupaa hoitaa tiedottajan virkaa osa-aikaisesti viisi
vuotta. Myönteinen päätös merkitsisi osa-aikaisen virkavapauden myöntämistä viideksi vuodeksi. Ulla Remes on ollut erilaisilla virkavapailla
poikkeuksellisen paljon. Henkilökunnan yhdenvertaisen kohtelun vuoksi
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Ulla Remekselle ei ole perusteltua myöntää virkavapautta henkilökohtaisten syiden perusteella.
Ulla Remekselle on ilmoitettu, että virkavapautta ei tässä vaiheessa
myönnetä. Hänen kanssaan on neuvoteltu kahdesta vaihtoehtoisesta tavasta hoitaa asia. Toinen vaihtoehto on, että hän palaa hoitamaan tiedottajan virkaa kokoaikaisesti ja toinen, että tiedottajan virka muutetaan pysyvästi osa-aikaiseksi.
Ulla Remes on ilmoittanut, että hänelle sopii, että tiedottajan virka muutetaan pysyvästi osa-aikaiseksi. Kirkkolain 6 luvun 35 §:n mukaan työnantaja voi, varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi, muuttaa virkasuhteen osa-aikaiseksi.
Tiedottajan viran muuttaminen pysyvästi osa-aikaiseksi helpottaa viestintäyksikön töiden suunnittelua jatkossa.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että tiedottajan kokoaikainen vaativuusryhmän 601 virka muutetaan
tiedottajan osa-aikaiseksi päätoimiseksi (52 %) vaativuusryhmän 601
viraksi

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

41
MÄÄRÄAIKAISEN TIEDOTTAJAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN
Viestintäyksikössä on tällä hetkellä kokoaikainen viestintäpäällikön virka
ja kokoaikainen tapahtumatiedottajan työsuhde. Tapahtumatiedottaja
Merja Tapio on virkavapaalla, joka päättyy 31.1.2019. Hänelle on palkattu sijainen. Viestintäyksikössä on lisäksi kokoaikainen tiedottajan virka,
joka on esitetty muutettavaksi pysyvästi päätoimiseksi osa-aikaiseksi
(52 % ) viraksi. Tiedottajan virkaa hoitaa Ulla Remes. Sen lisäksi viestintäyksikössä on työskennellyt päätoiminen osa-aikainen tiedottaja Heli Haring määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä määräaikaisuus on päättynyt
31.1.2018
Vuoden 2018 aikana on tarkoitus perustaa työryhmä, jonka tehtävänä on
pohtia viestinnän organisointia ja resursseja pidemmällä aikavälillä.
Viestinnän henkilöstöresurssien turvaamiseksi on perusteltua jatkaa päätoimisen osa-aikaisen tiedottajan työsuhdetta määräaikaisena tammikuun
2019 loppuun, johon mennessä selviää mm. palaako tapahtumatiedottaja
Merja Tapio takaisin. Myös kuluvan vuoden keväällä Kuopiossa järjestettävät Lähetysjuhlat ja syksyn seurakuntavaalit edellyttävät viestintäyksikköön riittävää resurssointia.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että viestintäyksikölle annetaan lupa täyttää päätoiminen osa-aikainen
tiedottajan työsuhde 1.3.2018 – 31.1.2019 väliseksi ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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42
KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIN PERUSTAMINEN
Kirkonkirjojen pidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä sekä väestötietolain seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä. Käytännössä näitä ovat kirkollisiin toimituksiin ja lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen sekä todistusten antaminen kirkonkirjoista. Seurakunnat voivat hoitaa kirkonkirjojen
pidon joko omissa kirkkoherranvirastoissaan tai yhteisellä sopimuksella
yhteisessä keskusrekisterissä. Käytännössä lähes kaikki olemassa olevat
keskusrekisterit ovat hoitaneet ainoastaan samaan seurakuntayhtymään
kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pidon.
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että tulevaisuudessa kirkonkirjojen pito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä.
Nämä keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista
seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Tätä linjausta perusteltiin seuraavilla nykytilanteesta tehdyillä johtopäätöksillä:
1) Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojen pidon tehtävien hoitamiseen aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus
pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien
luomista.
2) Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä
käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen
ja palvelutason parantaminen onnistuvat helpommin isommassa yksikössä.
3) Laskelmien mukaan kirkonkirjojen pidon järjestämisen kustannukset
ovat tällä hetkellä suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä
pienissä tai keskisuurissa seurakunnissa.
4) Euroopan parlamentin käsittelyssä olevan tietosuoja-asetuksen arvioidaan toteutuessaan lisäävän henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia ja
toisaalta edellyttävän yhä parempaa henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
5) Kirkonkirjojen pitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat
huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi, että alueelliset keskusrekisterit ovat
parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun,
paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä muodostamaan, kun kirkonkirjojen digitointi on valmistunut. Tässä vaiheessa kyse
on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista, eikä kirkkohallitus
ole ohjannut organisoitumista säädösmuutoksin. Sen sijaan hiippakuntien
tuomiokapituleille on annettu hankkeita tukeva ja ohjaava rooli.
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Kuopion hiippakunnassa hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja lakimiesasessori Riikka Ryökäs järjestivät alueellisia keskusrekistereitä koskevan neuvottelun tuomiokapitulissa 8.6.2016. Neuvotteluun oli kutsuttu
Joensuun, Kuopion ja Ylä-Savon keskusrekisterien johtajat sekä Kajaanin
seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Neuvottelussa tuomiokapitulin edustajat kertoivat näkemyksenään, että Kuopion hiippakunnassa voisi jatkossa olla neljä keskusrekisteriä, joihin kaikki hiippakunnan seurakunnat kuuluisivat. Näistä kolme olisivat jo nyt toiminnassa olevat Joensuun, Kuopion ja Ylä-Savon keskusrekisterit ja neljänneksi perustettaisiin
Kainuun keskusrekisteri. Kuopion osalta tämä suunnitelma tarkoittaisi koko Rautalammin rovastikunnan seurakuntien, lukuun ottamatta Heinäveden seurakuntaa sekä Siilinjärven seurakunnan liittymistä Kuopion keskusrekisteriin. Yhteensä näissä seurakunnissa (Hankasalmi, Joroinen,
Konnevesi, Leppävirta, Pieksämäki, Rautalampi, Suonenjoki, Varkaus ja
Siilinjärvi) on jäseniä n. 75 000. Tuomiokapitulin hahmottelema suunnitelma oli esillä hiippakunnan lääninrovastien kokouksessa 9.6.2016, ja
lääninrovasteja on pyydetty edistämään asiaa omien rovastikuntiensa
osalta.
Kuopion keskusrekisterin osalta ensimmäinen, epävirallinen, neuvottelu
uusien seurakuntien liittymisestä keskusrekisteriin käytiin 7.2.2017. Neuvottelussa olivat mukana Rautalammin rovastikunnan lääninrovasti, Leppävirran seurakunnan kirkkoherra Teppo Ritari, Siilinjärven seurakunnan
kirkkoherra Seppo Laitanen ja rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. Yhteisenä
näkemyksenä todettiin, että uusien seurakuntien liittymistä kirkkohallituksen linjauksen mukaisesti voitaisiin nyt ryhtyä valmistelemaan. Realistisena ajankohtana uusien seurakuntien liittymiselle pidettiin vuoden 2019
alkua. Tämä aikataulu mahdollistaisi muutoksen perusteellisen valmistelun ja tarvittavat hallinnolliset päätökset sekä antaisi seurakunnille aikaa
sopeutua muutokseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kirkonkirjojenpidon alueellista organisoimista kokouksessaan 13.3.2017. Tuolloin merkittiin tiedoksi kirkkohallituksen täysistunnon linjaus kirkonkirjojenpidon organisoinnista ja Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulin näkemys hiippakunnan aluerekistereistä
sekä valtuutettiin rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen valmistelemaan uusien
seurakuntien liittymistä Kuopion ev.lut. seurakuntien keskusrekisteriin.
Kirkonkirjojenpidon järjestäminen yhteiseen aluekeskusrekisteriin on kirkkolain 12 luvun 1 §:n mukaista sopimuksenvaraista seurakuntien yhteistoimintaa. Kirkkojärjestyksen 11 luvun 1 §:n mukaan yhteistyösopimuksessa on määrättävä tietyistä seikoista, kuten tehtävää hoitavasta seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä, tehtävää johtavan johtokunnan jäsenten lukumäärästä ja valintamenettelystä, kustannusten jakautumisesta
sopimuskumppanien kesken, oikeudesta luopua yhteistoiminnasta sekä
sopimuksen rauetessa toimitettavasta taloudellisesta selvityksestä. Yhteistoimintasopimuksen hyväksyy kunkin seurakunnan puolesta kirkkovaltuusto ja seurakuntayhtymän puolesta yhteinen kirkkovaltuusto. Aluekeskusrekisterin johtosäännön hyväksyy Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkovaltuusto. Ennen johtosäännön hyväksymistä, siitä on
hankittava sopimuskumppanien päättävien toimielinten lausunnot.
Yhteistyösopimusta ja johtosääntöä on valmisteltu Itä-Suomen ITaluekeskuksen sopimuksen ja johtosäännön sekä rekisterinjohtajien epävirallisen työryhmän valmistelemien mallien pohjalta. Valmisteluvaiheessa
niistä on pyydetty palautetta hallintojohtaja Timo Korhoselta, lääninrovasti
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Teppo Ritarilta ja kirkkoherra Seppo Laitaselta. Ehdotus yhteistyösopimukseksi on esityslistan liitteenä 10 ja ehdotus johtosäännöksi liitteenä
11. Lisäksi liitteenä 12 on sopimuksen liitteeksi tarkoitettu Kuopion aluekeskusrekisterin tehtäväluettelo, jossa on määritelty, mitkä tehtävät sopimusseurakunnilta siirtyvät keskusrekisterin hoidettaviksi. Tarkoituksena
on, että aluekeskusrekisterin kustannukset jaettaisiin seurakuntien kesken jäsenmäärien mukaisessa suhteessa ja kaikilla sopimusseurakunnilla
olisi edustajansa toimintaa johtavassa johtokunnassa.
Rautalammin rovastikunnan seurakunnille ja Siilinjärven seurakunnalle
lähetettiin 3.10.2017 tiedustelu niiden halukkuudesta liittyä keskusrekisteriin 1.1.2019. Sitovia päätöksiä pyydettiin vuoden 2017 loppuun mennessä. Myönteisen päätöksen keskusrekisteriin liittymisestä tekivät Hankasalmen, Joroisten, Konneveden, Leppävirran, Pieksämäen, Tervon ja
Vesannon seurakunnat ja kielteisen päätöksen Heinäveden, Siilinjärven
ja Varkauden seurakunnat. Suonenjoen ja Rautalammin seurakunnat käsittelevät asiaa vielä myöhemmin. Myönteisen päätöksen tehneiltä seurakunnilta pyydettiin samassa yhteydessä myös lausunnot ehdotuksesta
aluekeskusrekisterin johtosäännöksi. Näillä seurakunnilla ei ollut siihen
huomautettavaa.
Myönteisen liittymispäätöksen tehneissä seurakunnissa on jäseniä yhteensä n. 36 000. Käytännössä näiden seurakuntien kirkonkirjojenpidon
hoitamiseksi keskusrekisteriin olisi palkattava 1-2 työntekijää. Tämä ei
kuitenkaan nostaisi Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kirkonkirjojen pidon kustannuksia.
Rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Kuopion aluekeskusrekisterin yhteistyösopimus hyväksytään liitteen 10 mukaisena,
2. että Kuopion aluekeskusrekisterin johtosääntö hyväksytään liitteen
11 mukaisena,
3. ja että Rautalammin ja Suonenjoen seurakunnat voivat liittyä yhteistyösopimukseen, mikäli ne tekevät asiasta myönteisen päätöksen
vuoden 2018 aikana.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

43
VUOSITILASTO 2017
Keskusrekisterin Vuositilastoon 2017 (Liite 13) on koottu keskeisiä tunnuslukuja Kuopion ev.lut. seurakuntien jäsenmääristä ja niissä viime vuoden aikana tapahtuneista muutoksista, ikärakenteesta, kirkkoon liittymisistä ja kirkosta eroamisista sekä rippikoulun käyneiden, solmittujen avioliittojen ja avioerojen lukumääristä. Edellisen vuoden vastaavat luvut on
esitetty suluissa.
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2017 oli 89 629 (90 406). Jäsenmäärä väheni näin vuoden 2017 aikana 777 henkilöllä. Jäsenmäärä
kasvoi Alavan ja Puijon seurakunnissa ja laski kaikissa muissa seurakunnissa. Alavan ja Puijon jäsenmäärien kasvu selittyy ennen kaikkea näiden
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seurakuntien alueella tapahtuvalla uudisrakentamisella ja sen mukanaan
tuomalla muuttovoitolla.
Kirkosta erosi vuoden 2017 aikana 1 320 (1 272) henkilöä, 1,5 % seurakuntien jäsenmäärästä. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 628 (536) henkilöä eli 47,6 % (42,1
%) kaikista eronneista. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18vuotiaat, 2,4 % (3,2 %) eronneista ja yli 60-vuotiaat, 7,8 % (9,0 %) eronneista.
Kirkkoon liittyi vuoden 2017 aikana 372 (394) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen kirkkoon liittyneiden lukumäärä laski edellisvuoteen verrattuna. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 111 (111) henkilöä eli 29,8 %
(28,2 %) kaikista liittyneistä.
Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 768 (877) henkilöä. Kuolleita oli 990
(982). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen jatkui näin viidettä vuotta
peräkkäin, nyt 222 jäsenellä (105). Aiemmista seurakuntaliitoksista huolimatta kastettujen määrä ei ole kasvanut, vaan kastettujen osuus kaikista
syntyneistä on viime vuosina laskenut. Vuonna 2017 kastettujen määrä
laski edellisvuoteen verrattuna 109 henkilöllä eli 12,4 %. Se, missä määrin tämä johtuu pienemmästä ikäluokasta ja missä määrin siitä, että
aiempaa pienempi osa syntyneistä on kastettu, ei vielä tilaston laatimisajankohtana ole tiedossa.
Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2017 aikana 437 (556) jäsentä.
Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.
15-vuotiaiden seurakunnan jäsenten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli
92 %.
Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimisistä oli tilastovuonna 244 (250) ja
siviilivihkimisiä 194 (160). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 55,7 %
(61,0 %). Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 265 (231) avioliittoa.
Kirkkoon kuuluvien osuus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella
vuoden 2017 lopussa ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa, koska Tilastokeskus ei ole pystynyt toimittamaan tietoja kuntien väkiluvuista.
Edellä mainittu sivu jaettiin kokouksessa.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että Vuositilasto 2017 merkitään tiedoksi.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

44
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.
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45
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Päivitetty kokousaikataulu kevätkaudelle 2018. Liite 14.

46
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 15.

47
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.03.

Pekka Niiranen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 19.2.2018

Heikki Juutinen

Leena Kumpusalo

