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12.11.2019

Aika

ti 12.11.2019 klo 17.00 – 18.05

Paikka

Järvi-Kuopion seurakunta, kokoushuone
Juankoskentie 13 B 2. krs, 73500 Juankoski

Osallistujat
Leino Reijo
Hanttu Soili
Huhtala Pauliina
Iskanius Raija
Julkunen Kaija
Junnila-Savolainen Riitta
Kervinen Sinikka, varapuheenjohtaja
Kärkkäinen Unto
Miettinen Matti
Pitkänen Pekka
Ruponen Anu-Kaisa
Räsänen Erkki
Smolander Hannu
Suominen Erika
Suoranta Kirsi-Marja
Rissanen Seija

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

Räsänen Maija
Honkanen Ossi
Rantakylä Martti

Junnila-Savolaisen varajäs. poissa
Huhtalan varajäsen
läsnä
Julkusen varajäsen
läsnä

Hagman-Puustinen Paula
Ikola Jouko
Keihänen Eino
Koponen Matias
Mäkinen Marjaana
Mäkinen Uwe
Pursiainen Raili
Tabell Jenni

vs. kappalainen
vs. srk-pastori
srk-pastori
vs. kappalainen
srk-pastori
srk-pastori
kappalainen
vs. kappalainen

Kutsutut
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa

103 §
KOKOUKSEN AVAUS
Toteaminen
Kokoonkutsuja avaa kokouksen. Veisataan virsi ja kirkkoherra pitää alkuhartauden.
Päätös

Veisattiin virrestä 170, säkeistö 1. Kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka lopuksi
veisattiin säkeistö 4. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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104 §
KOKOUKSEN OSALLISTUJIEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
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Toteaminen
Koollekutsuja toimittaa nimenhuudon ja sihteeri kirjaa läsnäolijat. Seurakunnan
toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla
(KL 7 luku § 4).
Jos seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, pyydetään
häntä ilmoittamaan siitä mahdollisimman pian puheenjohtajalle tai seurakunnan
vs. toimistosihteeri Seija Rissaselle p. 040 4848 206 seija.rissanen@evl.fi, joka
kutsuu varajäsenen hänen sijaansa.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

105 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastusmenettely
Seurakuntaneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
äänten laskijoina. Seurakuntaneuvosto päättää, että kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen jälkeen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Järvi-Kuopion seurakunnan
toimistossa 13.11.-12.12.2019.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi valittiin Unto Kärkkäinen ja
Matti Miettinen.

106 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

107 §
TALOUSARVIO V. 2020 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 - 2022
Kuopion ev. lut seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
4.11.2019 § 220 käsitellyt Kuopion seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2022.
Kirkkoherra esittelee vuoden 2020 talousarvion ja Toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2021 – 2022 (liite 1).
Esitys

Merkitään asia tiedoksi. Lausuntonaan Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto toteaa että
vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman
resursseilla seurakunnan perustehtävä pystytään hoitamaan. On kuitenkin syytä
kiinnittää huomiota jatkossa Järvi-Kuopion seurakunnan talouden kehittymiseen.
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Erityisenä vaikeutena tulevassa talouskehityksessä ovat talousarviomäärärahojen
jakoperusteiden muutoksen ja vähenevän jäsenmäärän yhteisvaikutus.
Päätös

Esitys hyväksyttiin. Raija Iskanius jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.

108 §
TOIMISTOSIHTEERI RAIJA OKSMANIN IRTISANOUTUMINEN
Toimistosihteeri Raija Oksman on irtisanoutunut tehtävästään 31.10.2019.
Esitys

Hyväksytään Raija Oksmanin irtisanoutuminen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

109 §
TOIMISTOSIHTEERIN TÖIDEN JÄRJESTELY
Järvi-Kuopion seurakunnassa on ollut kaksi toimistosihteeriä. Raija Oksmanin
työvapaan ajan tehtäviä on hoitanut osa-aikaisesti pääkirjanpitäjä Seija Rissanen.
Oksmanin irtisanudottua toimistosihteerin tehtävien hoitoa joudutaan tarkastelemaan
uudelleen.
Sihteeriasiasta on pidetty suunnittelupalaveri yhdessä henkilöstöpäällikkö Merja
Vihannon, pääkirjanpitäjä Seija Rissasen ja kirkkoherra Reijo Leinon kanssa
11.11.2019. Tuossa neuvottelussa sovittiin, että ratkaistaisiin Järvi-Kuopion
seurakunnan toimistosihteeri asia niin, että Seija Rissanen hoitaa toimistosihteerin
tehtävää oman tehtävänsä ohessa vuoden loppuun asti.
Vuoden 2020 alusta toimistosihteerin tehtävää hoitaisi diakoniatyöntekijä Laura
Kolehmainen 50 % osuudella.Toinen puoli hänen tehtävästään olisi diakoniaviran
hoitamista Muuruveden – Säyneisten alueella. Tätä työnjakoa kokeiltaisiin vuoden
2020 ajan.
Kokeilun aikana Seija Rissanen voisi tarvittaessa tukea Järvi-Kuopion
toimistosihteerityön hoitamisessa resurssiensa mukaan.
Esitys

Muokataan diakoniatyöntekijä Laura Kolehmaisen tehtävänkuvaa niin, että hän hoitaa
Järvi-Kuopion seurakunnan diakoniavirkaa 50 % ja toimistosihteerin tehtävää 50 %.
Tätä tehtävänkuvaa arvioidaan syksyn 2020 aikana ja päätetään tehtävänhoidon
jatkosta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että päätöksellä on lasten asemaa heikentävä vaikutus.
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Kappalainen Kirsi Leinolle on myönnetty kuntoutustuen jatkoa ajalle 1.1.2020 –
30.11.2020.
Esitys

Todetaan myönnetty kuntoutustuki.
Puheenjohtajana tämän pykälän osalla toimi varapuheenjohta Sinikka Kervinen. Reijo
Leino poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

111 §
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN PASTORI PAULA HAGMAN-PUUSTISELLE
Koska kappapinen Kirsi Leinolle on myönnetty kuntoutustukea 1.1.2020 – 30.11.2020
pyydetään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulia määräämään pastori Paula
Hagman-Puustinen hoitamaan kyseistä kappalaisen virkaa.
Esitys

Pyydetään, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli määrää pastori Paula HagmanPuustisen hoitamaan Järvi-Kuopion seurakunnan kappalaisen virkaa kappalainen
Kirsi Leinon kuntoutustuen ajaksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

112 §
LAUSUNNON ANTAMINEN KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISTEN
TYÖALOJEN UUDELLEEN ORGANISOIMISESTA
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 10.10.2016 nimetä työryhmän valmistelemaan
yhteisten työalojen organisointia ja säästövelvoitteen määrittelyä. Työryhmän
puheenjohtajaksi nimettiin henkilöstöasiain johtokunnan puheenjohtaja Marketta
Rantama ja muiksi jäseniksi yhteisen palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja Heli
Vuojärvi, yhteisen kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Juha Hämäläinen,
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tarja Välimäki, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Upi
Heinonen ja kirkkoherra Hannu Koskelainen. Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin
hallintosihteeri Aarne Blom. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja
hallintojohtajalle annettiin läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksiin. Työryhmän
tuli tehdä esitys yhteiselle kirkkoneuvostolle yhteisten työalojen organisoinnista ja
säästövelvoitteen määrittelystä 31.3.2018 mennessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli yhteisten työalojen uudelleen organisointia
mietinnön pohjalta 19.3.2018 ja 28.5.2018. Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että yhteiset työalat muodostavat yhden hallinnollisen
kokonaisuuden, yhteisen seurakuntatyön yksikön, vuosiksi 2019 – 2022. Lisäksi
kirkkoneuvosto päätti esittää, että prosessin etenemistä tarkastellaan vuoden 2020
lopussa ja tarkastelun kriteereinä ovat seurakuntayhtymän talouden kehityksen
lisäksi säästövelvoitteen toteutuminen ja yhteisten työalojen sisäisen yhteistoiminnan
ja yhteisten työalojen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön kehittäminen.
Edelleen kirkkoneuvosto ehdotti, että perustettavalla yksiköllä on oma johtokunta,
jonka toimikausi on kaksi vuotta, ja yhteinen säästövel-voite, perustettavalle yksikölle
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laaditaan johtosääntö ja yksikön esimiehenä toimii rekisterinjohtaja. Yhteinen
kirkkovaltuusto päätti asiasta kirkkoneuvoston esitysten mukaisesti 12.6.2018.
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Uuden yksikön, yhteisen seurakuntatyön, johtokunta käsitteli yhteisten työalojen
organisointia kokouksessaan 11.4.2019 ja perusti työryhmän valmistelemaan esitystä
yhteisten työalojen uudelleen organisoimiseksi. Työryhmään nimettiin johtokunnan
puheenjohtaja Erkki Pesonen, johtokunnan jäsenet Liisa Tiilikainen ja Unto
Kärkkäinen sekä rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen. Työryhmä kokoontui 2.5.2019 ja
laati ehdotuksen yhteis-ten työalojen uudelleen organisoimiseksi. Ehdotus laadittiin
yhteisen kirkkoneuvoston 11.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti siten, että
yhteisten työalojen jäljellä olevasta säästövelvoitteesta, 102.578 euroa, 60 %
pystyttäisiin toteuttamaan vuoden 2021 loppuun mennessä ja loppuosa kahden
seuraavan vuoden aikana.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli työryhmän ehdotusta kokouksessaan
16.5.2019 ja valtuutti rekisterinjohtaja Mika Pulkkisen valmistelemaan asiaa
työryhmän esityksen pohjalta.
Tämän jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto teki 11.6.2019 päätöksen seurakuntien
toimintamäärärahojen uusista jakoperusteista. Tämän päätöksen seurauksena myös
aiemmat säästövelvoitteet poistuivat, koska ne perustuivat vanhaan
toimintamäärärahojen jakotapaan. Säästövelvoitteiden poistuminen vahvistettiin
yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.9.2019. Tämä päätös koskee myös
yhteisiä työmuotoja. Jatkossa tarvittavat säästöt ilmoitetaan prosenttileikkauksina
kunkin vuoden talousarvioraamin vahvistamisen yhteydessä.
Vanhojen säästövelvoitteiden poistuminen ei sinänsä muuta yhteisten työmuotojen
tilannetta ja tarvetta toimintojen uudelleen organisoimiselle. Jos säästötarpeen
arvioidaan jatkossa olevan 3 % vuodessa (vuodelle 2020 tehdään 5 % leikkaukset) ja
palkkakustannukset kasvavat n. 1 % vuodessa, on toimintamäärärahojen
leikkaustarve nykyrakenteella n. 40.000 euroa vuodessa. Tällainen leikkaus ilman
rakenteellisia muutoksia tarkoittaisi käytännössä kaikkien yhteisten työmuotojen
vähittäistä alasajoa.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta käsitteli yhteisen kirkkoneuvoston päätösten
pohjalta päivitettyä esitystä yhteisen seurakuntatyön organisoimiseksi
kokouksessaan 10.10.2019 ja päätti esittää, että yhteinen seurakuntatyö
organisoidaan jatkossa liitteenä 4 olevan esityksen mukaisesti. Suurina linjauksina
esitetään, että Diakoniakeskus ja Yhteinen lapsityö omina työmuotoinaan lakkaavat,
ja näissä olevat tehtävät, joille katsotaan edelleen olevan tarvetta, hoidetaan jatkossa
muista työmuodoista/toimintayksiköistä käsin.
Seurakuntayhtymän työntekijöiden sijoittamiset paikallisseurakuntiin, samoin kuin
virkojen lakkauttamiset ja työsopimussuhteiden päättämiset tuodaan päätettäviksi
myöhemmin omina asioinaan. Valmistelujen pohjaksi on kuitenkin jo tässä vaiheessa
syytä tehdä periaatteellinen linjaus yhteisen seurakuntatyön organisoinnista.
Kyseessä ei ole päätös, josta tulisi kirkkojärjestyksen mukaan pyytää
paikallisseurakuntien lausunnot. Koska muutoksilla kuitenkin on vaikutuksia myös
paikallisseurakuntien toimintoihin, lausuntojen pyytäminen olisi rekisterinjohtajan
näkemyksen mukaan perusteltua.
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Esitys
Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa yhteisten
työmuotojen uudelleenorganisoimiseen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

113 §
LAUSUNNON ANTAMINEN KAPPALAINEN KIMMO KIVELÄN
PALKATTOMASTA VIRKAVAPAUDESTA
Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalainen Kimmo Kivelä on anonut palkatonta
virkavapautta ajalle 1.1.2020 – 30.5.2020 toisen. KJ 6:9 1 mom mukaan, jos
seurakunnan papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi
ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä
hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa kappalainen Kimmo Kivelän
virkavapausanomusta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

114 §
VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN KAPPALAINEN KIMMO KIVELÄN VIRKAVAPAUDEN
AJAKSI
Kappalainen Kimmo Kivelä on anonut 11.11.2019 päivätyllä viestillä Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta Järvi-Kuopion seurakunnan kappalaisen
virasta 30.5.2020 asti. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt
kappalainen Kivelälle palkatonta virkavapautta toisen viran hoitamista varten
31.12.2019 asti.
Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut myönteisen lausunnon
Kimmo Kivelän palkattoman virkavapauden jatkamiseksi 30.5.2020 asti.
Mikäli Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli myöntää kappalainen Kimmo Kivelälle
palkatonta virkavapautta 1.1. – 30.5. pyytää seurakuntaneuvosto, että tuomiokapituli
määrää pastori Matias Koposen hoitamaan Kimmo Kivelän viransijaisuutta ajalle 1.1.
– 30.5.2020.
Esitys

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen pastori Matias Koposelle ajalle 1.1.
– 30.5.2020 Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaisen viransijaisuuden hoitamista
varten.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

115 §
MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.
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116 §
ILMOITUSASIAT
1. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 31.10.2019, /11/2019
pöytäkirjanote § 24 Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherran virka: viran
julistaminen haettavaksi.
2. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 31.10.2019, /11/2019
pöytäkirjanote § 43 Pappisvihkimys ja viranhoitomääräys: TM Jenni Tabell
3. Järvi-Kuopion luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen jouluruoka
11.12.2019 Kuopiossa.
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117 §
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antaa tiedoksi oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen (Liite 2)
Päätös

Luettiin ja merkittiin tietoon saatetuiksi.

118 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Sinikka Kervinen
puheenjohtaja § 111

Seija Rissanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Juankoskella 12.11.2019.
Valitut pöytäkirjantarkastajat:

Unto Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Miettinen
pöytäkirjantarkastaja

