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Aika

Ma 8.10.2018 klo 16.30 – 17.03

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Minna Kivelä
Eero Koivisto
Leena Kumpusalo
Erkki Pesonen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Sirkka Vuorinen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
Välimäen varajäsen
jäsen
jäsen
Tuula Pesosen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kumpusalon varajäsen
jäsen
jäsen
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läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
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

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana
veisattiin virrestä 539: 1-5.

Matti Jantunen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

167
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 liitteineen on postitettu hallintovirastosta 3.10.2018.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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168
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero Wetzell ja Eero Koivisto.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Wetzell ja Eero Koivisto.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 10.10 - 26.10.2018 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

169
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

170
KANTTORI ANNE-CHRISTINE TINKALAN VIRANSIJAISUUS JA SIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN
Männistön seurakunnan kanttori Anne-Christine Tinkala on toimittanut kirjelmän, jossa hän ilmoittaa jatkavansa palkatonta virkavapaata 1.1.2019
– 29.2.2020 väliseksi ajaksi.
Kanttorin virka on Kuopion seurakuntayhtymän virka, jonka sijoituspaikkana 31.12.2021 saakka on Männistön seurakunta.
Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää 19.9.2018 yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että kanttorin virka täytetään palkattoman virkavapaan
ajaksi ja viransijaiseksi palkataan MuMa Johanna Isokangas, joka on
12.12.2016 valittu Ann-Christine Tinkalan virkavapaan sijaiseksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kanttorin virka täytetään palkattoman virkavapaan ajaksi,
2. että kanttorin viransijaiseksi valitaan MuMa Johanna Isokangas ja
3. että Johanna Isokankaan ei tarvitse esittää lasten ja nuorten parissa
toimivalta viranhaltijalta vaadittavaa rikosrekisteriotetta, koska hän on
esittänyt sen ryhtyessään hoitamaan aikaisemman virkavapaan
sijaisuutta.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

171
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN
MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSI TYÖSUHTEEKSI

TYÖSUHTEEN

Tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteerin virka muutettiin 25.1.2016
kirkkoneuvoston päätöksellä työsuhteeksi ja täytettiin määräaikaisesti
vuoden 2018 loppuun. Perusteluna oli, että ”seurakuntayhtymässä ollaan
selvittämässä mahdollisuutta erilaisten toimistopalvelujen – seurakuntien
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toimistot, keskusrekisteri ja hauta- ja puistotoimisto - yhdistämiseksi yhdeksi toimipisteeksi”.
Määräaikaisuuden perusteluna ollut erilaisten toimistopalvelujen yhdistämishanke ei ole millään tavalla edennyt. Toisaalta toimistosihteerit ovat
yhä keskeisemmässä asemassa paikallisseurakuntien työn sujuvuuden
takaamisessa. Mm. erilaiset sähköiset viestintä- ja palvelujärjestelmät
(mm. KIPA, PRIME, LUKKARI, NUOTTA, TG Budget) sisältävät tehtäviä,
joiden hoitamisessa ja joihin henkilökunnan kouluttamisessa toimistosihteeri on avainasemassa.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
11.9.2018. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
kirkkoneuvosto myöntää Tuomiokirkkoseurakunnalle luvan täyttää toimistosihteerin työsuhde toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Tuomiokirkkoseurakunnalle luvan täyttää toimistosihteerin työsuhde toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

172
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN
MUUTTAMINEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAKSI TYÖSUHTEEKSI
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 25.1.2016 myöntänyt JärviKuopion seurakunnalle luvan täyttää toimistosihteerin palvelussuhde
määräaikaisena vuoden 2018 loppuun saakka.
Määräaikaisuuden perusteena oli seurakuntayhtymässä vireillä ollut
selvitysaie toimistopalvelujen yhdistämisestä yhdeksi toimipisteeksi. Selvitys ei ole määräaikaisuuden aikana edennyt ja toimistosihteerien tehtävät ovat kyseisenä aikana lisääntyneet.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
21.8.2018. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
kirkkoneuvosto myöntää Järvi-Kuopion seurakunnalle luvan täyttää
toimistosihteerin työsopimussuhde toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Järvi-Kuopion seurakunnalle luvan
täyttää toimistosihteerin työsopimussuhde toistaiseksi 1.1.2019 alkaen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

173
PERHENEUVOJA TARJA-TUULI LIINAMAAN VIRKAVAPAUSHAKEMUS 80 %:STA TYÖAJASTA AJALLE 1.1.2019 – 31.12.2019
Perheneuvoja Tarja-Tuuli Liinamaa anoo mahdollisuutta työskennellä 80
%:ssa työajassa vuoden 2019 ajan henkilökohtaisten syiden takia. Yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitettu anomus on esityslistan liitteenä 1.
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Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene Venejärven näkemyksen
mukaan Tarja-Tuuli Liinamaalle voitaisiin myöntää oikeus työskennellä 80
%:ssa työajassa 1.1 - 31.12.2019 sillä edellytyksellä, että perheneuvontaan voidaan palkata samalle ajalle työntekijä 20 %:n työaikaan.
Yhteisen palvelutyön johtokunta käsitteli Tarja-Tuuli Liinamaan virkavapausanomusta kokouksessaan 24.9.2018 ja päätti puoltaa virkavapauden
myöntämistä.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että perheneuvoja Tarja-Tuuli Liinamaalle myönnetään oikeus työskennellä 80 %:ssa työajassa 1.1 - 31.12.2019 ja
2. että perheasiain neuvottelukeskus oikeutetaan palkkaamaan 20
%:ssa työajassa oleva työntekijä vuoden 2019 ajaksi.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

174
PERHENEUVOJA MARKKU VIRRAN VIRKAVAPAUSANOMUS AJALLE 1.1.2019 – 31.12.2019
Perheneuvoja, pastori Markku Virta anoo virkavapautta perheneuvojan virasta ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019 työkierron vuoksi. Tarkoituksena on,
että perheneuvoja Markku Virta siirtyy työkiertoon Kallaveden seurakuntaan seurakuntapastoriksi ja Kallaveden seurakunnan seurakuntapastori
Sirpa Nummenheimo puolestaan perheneuvojaksi perheasiain neuvottelukeskukseen vuoden 2019 ajaksi. Markku Virran virkavapausanomus on
liitteenä 2.
Yhteisen palvelutyön johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 24.9.2018
ja päätti puoltaa Markku Virran virkavapautta.
Rekisterinjohtajan näkemyksen mukaan päätös virkavapaudesta voitaisiin tehdä ehdollisena. Edellytyksenä virkavapaudelle olisi, että Kuopion
hiippakunnan tuomiokapituli myöntää Sirpa Nummenheimolle virkavapauden Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorin virasta vuodeksi
2019 ja antaa Markku Virralle virkamääräyksen Kallaveden seurakunnan
seurakuntapastoriksi vastaavalle ajalle.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että perheneuvoja, pastori, Markku Virralle myönnetään virkavapaus
perheneuvojan virasta ajalle 1.1.-31.12.2019 sillä edellytyksellä, että
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli myöntää Sirpa Nummenheimolle
virkavapauden Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorin virasta vuodeksi 2019 ja antaa Markku Virralle virkamääräyksen Kallaveden seurakunnan seurakuntapastoriksi vastaavalle ajalle.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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PASTORI SIRPA NUMMENHEIMON PALKKAAMINEN PERHENEUVOJAN VIRKAAN AJALLE
1.1 - 31.12.2019
Perheneuvoja, pastori, Markku Virran on tarkoitus siirtyä työkiertoon Kallaveden seurakuntaan seurakuntapastoriksi ja Kallaveden seurakunnan
seurakuntapastori Sirpa Nummenheimon puolestaan perheneuvojaksi
perheasiain neuvottelukeskukseen vuoden 2019 ajaksi.
Rekisterinjohtajan näkemyksen mukaan päätös Sirpa Nummenheimon
palkkaamisesta voitaisiin tehdä ehdollisena. Edellytyksenä on, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa Markku Virralle virkamääräyksen
Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1 - 31.12.2019.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että perheneuvojan virkaan (vaativuusryhmä 602) ajalle 1.1 31.12.2019 palkataan pastori Sirpa Nummenheimo sillä edellytyksellä, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa Markku Virralle
virkamääräyksen Kallaveden seurakunnan seurakuntapastorin virkaan samalle ajalle ja
2. että Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta pyydetään pastori Sirpa
Nummenheimolle virkamääräys perheneuvojan virkaan.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

176
JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.6.2018 myöntää pastori Risto Voutilaiselle eron johtavan sairaalasielunhoitajan virasta 1.9.2018 lukien. Samassa yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että johtavan sairaalasielunhoitajan virka täytetään. Viran täyttämiseksi nimettiin työryhmä, johon kuuluivat yhteisen palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja Heli Vuojärvi, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen.
Johtavan sairaalasielunhoitajan virka julistettiin haettavaksi 26.8.2018
mennessä Kotimaa-lehdessä ja kirkon rekrytointisivuilla. Määräaikaan
mennessä virkaa haki kolme henkilöä. Hakuilmoitus ja yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 3.
Työryhmä päätti kutsua haastateltaviksi kaksi hakijaa, Sanna Hynnisen ja
Sari Kärhän, joilla on aiempaa työkokemusta sairaalasielunhoidosta ja
sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus suoritettuna. Haastattelut suoritettiin 30.8.2018 työ- ja organisaatiopsykologi Päivi Rummukaisen johdolla. Haastattelussa selvitettiin hakijoiden motivaatiota ja valmiuksia toimia
työalan johtavana viranhaltijana ja asiantuntijoista koostuvan työyksikön
esimiehenä. Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä.
Kummallekin haastateltavalle esitettiin samat keskeiset kysymykset ja
haastattelujen eteneminen oli sisällöltään samankaltainen.
Työryhmä päätti esittää yksimielisesti, että hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa saadun vaikutelman ja hakemusasiakirjoista
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saatujen tietojen perusteella johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan Sari Kärhä.
Sari Kärhällä on pitkä kokemus papin työstä ja useiden vuosien kokemus
sairaalapapin työstä. Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus on hänellä suoritettuna. Sari Kärhä on suorittanut myös Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä Johtaminen ja hallinto seurakunnassa –kurssin (Kirjo II).
Sari Kärhälle on tehty soveltuvuusarviointi keväällä 2017 sairaalasieluhoitajan virkaa täytettäessä. Soveltuvuusarviointi on tuore, joten työryhmä
katsoi, ettei uuden arvioinnin tekemiselle ole tässä vaiheessa aihetta.
Pitkä soveltuva työkokemus sekä koulutus niin sairaalasielunhoidon kuin
johtamisen alalta antavat työryhmän mielestä Sari Kärhälle hyvät valmiudet hoitaa johtavan sairaalasielunhoitajan virkaa menestyksekkäästi.
Yhteisen palvelutyön johtokunta käsitteli johtavan sairaalasielunhoitajan
viran täyttöä kokouksessaan 24.9.2018 ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että virkaan valitaan pastori Sari Kärhä.
Rekisterinjohtajan näkemyksen mukaan viran täytössä ei ole tarpeen
noudattaa koeaikaa.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan pastori Sari Kärhä
2. että virantäytössä ei noudateta koeaikaa ja
3. että Sari Kärhälle pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta
virkamääräys johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan.
Kirkkoneuvosto:

Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

177
SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Pastori Sari Kärhän siirtyessä hoitamaan johtavan sairaalasielunhoitajan
virkaa, sairaalasielunhoidossa vapautuu yksi sairaalasielunhoitajan virka.
Kyseistä virkaa rahoittavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat sopijaseurakunnat.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Rekisterinjohtajan käsityksen mukaan sairaalasielunhoitajan viran täyttäminen on perusteltua, koska viralle on olemassa sopimukseen perustuva, ulkopuolinen rahoitus ja viran täyttämisellä voidaan turvata sairaalasielunhoidon nykyinen toiminta.
Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että sairaalasielunhoito oikeutetaan täyttämään sairaalasielunhoitajan
virka.
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Rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

178
VESIHUOLTOLINJAN SIJOITTAMINEN TILALLE ALA-KOPOLA,
KIINTEISTÖTUNNUS 297-469-4-50
Karttulan vesiosuuskunta pyytää Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymältä
maanomistajan lupaa saada sijoittaa vesijohtorunkolinja 75 mm ja paineviemärirunkolinja 75 mm kiinteistölle Ala-Kopola 297-469-4-50 Kuopion
Vehmersalmella. Esityslistan liitteenä 4 on anomus ja suunnitelmakartta
Vehmersalmen Katteluksen alueelle.
Vesihuoltolinjan rakentamisessa tarvittavan työalueen leveys on 8 - 10 metriä ja rakentamisen jälkeen kiinteistöä jää rasittamaan 4 metriä leveä pysyvän käytön rajoituksen alue vesihuoltolinjan päällä. Poistettavan puuston
myyntitulot tilitetään seurakuntayhtymälle. Korvauksena pysyvän käytön rajoituksesta Karttulan vesiosuuskunta maksaa maanomistajalle MTK Ry:n ja
Suomen Kuntaliiton määrittelemien korvausperusteiden mukaisesti metsämaan osalta 0,33 €/m. Korvaus on 0,33 € x 188 m eli yhteensä 62,04 €.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.9.2018. Johtokunta päätti esittää vesihuoltolinjan vuokraamista esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Karttulan vesiosuuskunnalle myönnetään lupa sijoittaa vesijohtorunkolinja ja paineviemärirunkolinja tilalle Ala-Kopola, kiinteistötunnus
297-469-4-50 liitteen 4 mukaisesti,
2. että hyväksytään kiinteistölle jäävä rasite,
3. että hyväksytään kertakorvauksena 62,04 euroa ja
4. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
Eero Wetzell katsoi itsensä esteelliseksi.
Hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Maija Taskinen.

179
JOHTOALUEEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS TILALLE PAPPILA, KIINTEISTÖTUNNUS
297-482-7-65 JA LIITTÄMISPISTEEN MUUTOSSOPIMUS

Savon Voima Verkko Oy suunnittelee sähköverkon rakennustöitä tilalle
Pappila, kiinteistötunnus 297-482-7-65. Efficient Network Partner Oy toimii
Savon Voiman Verkko Oy:n valtuuttamana sähköurakoitsijana maakaapeleita rakennettaessa.
Savon Voima Verkko Oy pyytää ko. alueelle käyttöoikeuden supistamista ja
verkon rakentamista/pitämistä. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan
toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen.
Esityslistan liitteenä 5 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

10/2018
10/2018

8

johdonomistaja maksaa maanomistajalle maakaapelilinjan alueelta korvauksen. Korvaus määräytyy liitteen mukaan.
Lisäksi mukana on liittämispisteen muutossopimus, jolla on tarkoitus täsmentää liittämispisteen raja verkostomuutostöiden yhteydessä.
Kertakorvaus on yhteensä 221,97 €. Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka
johtoalueelta kaadetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.9.2018. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Tämä sopimus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ään eikä sitä
tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että Savon Voima Verkko Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle
johtoalueelle sopimus tilan Pappila, kiinteistötunnus 297-482-7-65, liitteen 5 mukaisesti,
2. että hyväksytään liittämispisteen muutossopimus ja
3. että hyväksytään kertakorvauksena 221,97 euroa.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

180
TUTKALAITTEISTON SIJOITUS- /MAAVUOKRASOPIMUKSEN
UUSIMINEN TILALLE RYTKY, KIINTEISTÖTUNNUS 297-429-2-50
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Ilmatieteen laitoksen kesken on ollut sijoitussopimus vuodesta 1995 alkaen. Sopimusta ei ole uusittu vuonna 2014. Sopimus koskee säätutkan sijoituspaikkaa, joka on Rytkyn tilalla, kiinteistötunnus 297-429-2-50, Oinosen mäellä. Ilmatieteen laitos on
järjestänyt säätutkan ja sen tarvitsemat rakenteet ja laitteistot sekä tutkan
vaatimat sähkö- ja tietoliikenneyhteydet määräalalle, jonka suuruus on
yhteensä 2000 m2.
Sopimus on tarkoitus uusia viideksikymmeneksi (50) vuodeksi,
31.12.2068 saakka. Ilmatieteen laitos maksaa seurakunnalle sopimuksen
mukaisesta sijoitusoikeudesta viiden tuhannen (5.000) euron kertakorvauksen. Sopimus on esityslistan liitteenä 6.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.9.2018. Johtokunta päätti esittää johtoalueen vuokraamista esitetyin ehdoin.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että tutkalaitteiston sijoitus-/maanvuokrasopimus uusitaan Ilmatieteen
laitoksen kanssa sopimuksen mukaisin ehdoin,
2. että vuokrasopimus tehdään viideksikymmeneksi vuodeksi,
3. että kertakorvaus on 5.000 euroa ja
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4. että päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

181
HAUTAUSMAAN 1. TYÖNJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.5.2018, että avoimeksi tullut hautausmaan 1. työnjohtajan virka täytetään ja että 1. työnjohtajan virka laitetaan
sisäiseen hakuun.
1. työnjohtajan virka oli haettavana seurakuntayhtymän ilmoitustauluilla
eri toimipisteissä sekä intrassa. Viranhakuilmoitus jaettiin kaikille seurakuntayhtymän työntekijöille sähköpostilla. Kirkkolain 6:10 §:n mukaan viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla. Hakuaika virkaan oli 10.8 – 30.8.2018.
Hakuilmoituksessa kerrottiin, että hakijalta edellytetään puutarha-alan
koulutusta sekä käytännön kokemusta ja perehtyneisyyttä tehtävään.
Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta työnjohto- ja
esimiestehtävistä. Työnjohtaja vastaa Ison hautausmaan työnjohdosta ja
toimii 2. työnjohtajan sijaisena. 1. työnjohtaja vastaa Kuopion keskustan
hautausmaiden hautojen mittauksesta, opastaa omaisia hautauksiin liittyvissä asioissa ja huolehtii kaluston ja työvälineiden huollosta ja kunnossapidosta.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kaksi henkilöä, Antti Koivisto ja Timo
Räty. Yhteenveto hakijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta on esityslistan liitteenä 7.
Hakumenettelyä ja valintaa on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluvat
vs. puistopäällikkö Juha Moilanen, ylipuutarhuri Miikka Väisänen ja henkilöstöpäällikkö Arja Keränen. Hakijoiden haastatteluun osallistui kiinteistöja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Erkki Oinonen.
Haastattelutyöryhmä haastatteli molemmat hakijat 5.9.2018.
Haastattelussa käytettiin ennalta laadittuja kysymyksiä. Kummallekin
haastateltavalle esitettiin samat keskeiset kysymykset ja haastattelujen
eteneminen oli sisällöltään samankaltainen. Haastattelussa selvitettiin
hakijoiden motivaatiota ja valmiuksia toimia käytännön työnjohtajana Ison
hautausmaan päivittäisissä ja viikoittaisissa töissä.
Haastattelutyöryhmä totesi, että molemmilla hakijoilla on soveltuva koulutus ja lähes yhtä pitkä käytännön kokemus hautausmaiden ja hautausasioiden hoitoon liittyvissä tehtävissä.
Työryhmä esittää yksimielisesti, että hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, haastattelussa saadun vaikutelman ja hakemusasiakirjoista saatujen tietojen mukaan hautatoimen 1. työnjohtajan virkaan valitaan Antti
Koivisto.
Antti Koivistolla on kokemusta esimies- ja työnjohtotehtävistä muidenkin
hautausmaiden työntekijöiden kuin kausityöntekijöiden osalta. Hän on
suorittanut
puistopuutarhurin
ammattitutkinnon
lisäksi
viljelijä-
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koneenkorjaaja sekä maatalouskoneasentajan ammattitutkinnot, joten
työkokemuksen ja koulutuksen puolesta hänellä on hyvät valmiudet vastata Ison hautausmaan työnjohtotehtävistä, keskustan hautausmaiden
hautojen mittauksista ja huolehtia kaluston ja työvälineiden huollosta ja
kunnossapidosta. Haastattelutyöryhmän lausunto on esityslistan liitteenä 8.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 18.9.2018. Johtokunta esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 1. työnjohtajan virkaan valitaan Antti Koivisto.
Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle,
1. että 1. työnjohtajan virkaan valitaan Antti Koivisto,
2. että virantäytössä ei noudateta koeaikaa eikä
3. lääkärintodistusta vaadita.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

182
HAUTAUSMAAN 2. TYÖNJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Jos Antti Koivisto siirtyy hoitamaan hautausmaan 1. työnjohtajan virkaa,
tulee 2. työnjohtajan virka avoimeksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän
periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan
sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hautaustoimen esimiesresursseissa on vajausta, mikä johtuu seurakuntayhtymän alueen laajenemisesta seurakuntaliitosten seurauksena. Hautaustoimen asianmukaisen hoidon turvaamiseksi 2. työnjohtajan virka on
välttämätöntä täyttää.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
Kirkkoneuvosto:

hautaustoimi oikeutetaan täyttämään 2. työnjohtajan virka.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

183
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

184
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

185
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
Liite 9.
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186
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.03.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 8.10.2018

Eero Wetzell

Maija Taskinen
§ 178

Eero Koivisto

