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Aika

Maanantai 4.11.2019 klo 16.30 – 17.50

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

poissa
läsnä

Risto Helle
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Timo Knuuttila
Eero Koivisto
Vesa Kärkkäinen
Marita Mankinen
Pekka Niiranen
Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
Räsäsen varajäsen
jäsen
jäsen
Koiviston varajäsen
jäsen
Niirasen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

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

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
läsnä
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
poissa
kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä,
poistui klo 17.47, § 224 käsittelyn aikana
kirkkoherra
läsnä
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
poissa

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

Raimo Hakkarainen

johtava oppilaitospastori
läsnä,
poistui klo 17.36, § 221 käsittelyn jälkeen
varhaiskasvatuksen ohjaaja läsnä,
poistui klo 17.36, § 221 käsittelyn jälkeen
johtava sairaalasielunhoitaja läsnä,
poistui klo 17.36, § 221 käsittelyn jälkeen
tietohallintopäällikkö
läsnä,
poistui klo 17.06, § 220 käsittelyn jälkeen
diakoniajohtaja
poissa
puistopäällikkö
läsnä,
poistui klo 17.06, § 220 käsittelyn jälkeen
kiinteistöpäällikkö
läsnä,
poistui klo 17.06, § 220 käsittelyn jälkeen
neuvottelukeskuksen johtaja läsnä,
poistui klo 17.36, § 221 käsittelyn jälkeen

Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Reijo Leino
Jaana Marjanen

Riitta Immonen
Sari Kärhä
Pekka Laukkarinen
Seppo Marjanen
Juha Moilanen
Petri Rautio
Irene Venejärvi

läsnä
läsnä
läsnä

1

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokouksen avaus

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

13/2019
13/2019

2

Koska puheenjohtaja Aulikki Mäkinen oli poissa kokouksesta, toimi puheenjohtajana varapuheenjohtaja Tarja Välimäki.
Tarja Välimäki toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi hän piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 923.

216
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 lähetetty sähköpostissa 30.10.2019.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

217
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Erkki Räsänen ja Taina Tammekann. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Ikonen ja Maija Taskinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 6.11 - 19.11.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

218
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

219
HAUTAINHOITORAHASTON (HHR) TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2020
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion.
Rahaston tuotot koostuvat arvioiduista vuosihoitomaksuista ja määräaikaisten hoitosopimusten pääoman korkotuotoista ja sopimusten pääoman kuoletuksista sekä rahaston omistamien asunto-osakkeiden vuokratuotoista.
Rahaston pääoma on tällä hetkellä 3.122.608,07 euroa. Rahaston varat on
sijoitettu lyhyt- ja pitkäaikaisiin pankkitalletuksiin ja rahastoon. Varoja on sijoitettu myös kuuteen asunto-osakkeeseen, joiden hankintahinta on yhteensä
417.703,03 euroa. Asunto-osakkeiden arvioitu tuotto on noin 3 %/vuosi. Rahaston taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä.
Ehdotus hautainhoitorahaston vuoden 2020 talousarvioksi on esityslistan liitteenä 1. Talousarvion suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut,
joiden loppusumma on 419.275 euroa. Nousua edelliseen vuoteen on 13,5
%, sillä vuoden 2019 talousarviossa henkilöstökuluihin varattiin 369.357 eu-
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roa. Henkilöstökulujen summaa on tarkennettu määräaikaisten työntekijöiden osalta vastaamaan paremmin nykyistä työnjakoa hautausmaalla, jolloin
kustannuksia on siirretty hautausmaiden hoidosta hautainhoitorahaston puolelle.
Hautainhoitorahasto maksaa vuokraa seurakuntayhtymälle kaluston ja kiinteistön käytöstä yhteensä 104.410 (vuoden 2018 talousarviossa 101.650)
euroa. Rahaston talousarvioehdotuksen toimintakulujen loppusumma on
646.785 (628.707) euroa ja arvioidut toimintatuotot 563.000 (553.000) euroa.
Talousarvioehdotuksessa arvioitu tilikauden alijäämä on 33.885 (25.307) euroa. Alijäämäisyys johtuu pääasiassa henkilöstökulujen kohdentamisesta
hautainhoitorahastolle. Lisäksi korko- ja osinkotuottojen todellista määrää on
vaikea arvioida tässä vaiheessa.
Vuonna 2019 alkaneella hoitokaudella oli määräaikaishoitosopimuksia 4 006.
Vuosihoitoja oli yhteensä 1 686. Kokonaisuutena hoitosopimusten määrä kesällä 2019 oli 5 692. Vuoden 2020 hoitosopimusten lukumäärä pysyy jokseenkin samana.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli hautainhoitorahaston talousarviota 1.10.2019. Johtokunta päätti hyväksyä talousarvioehdotuksen esitetyn mukaisena ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Päätös:

että hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2020 hyväksytään
liitteen 1 mukaisesti.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020
220
VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021 - 2022
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 ja 3 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston
on hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös kolmea
vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pitemmän, kuitenkin enintään viiden
vuoden, ajanjakson aikana.
Yhteisen kirkkoneuvoston antaman vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten,
että palkkamenojen on arvioitu vuonna 2020 kasvavan 1,0 prosentilla
vuoden 2019 huhtikuun tasosta. Toimintayksiköiden on edellytetty pienentävän toimintakatettaan 4,9 % vuoden 2019 talousarvion tasosta. Ta-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

13/2019
13/2019

4

lousarvioehdotus on laadittu perustuen kirkollisveroprosentin pitämiseen
1,5 prosentissa.
Ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2021 – 2022 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten perusteella.
Vuoden 2020 talousarvion toimintakulujen loppusumma on 21.851.723
euroa, mikä on 947.223 euroa eli 4,3 prosenttia pienempi kuin vuoden
2019 talousarviossa. Toimintatuottojen määrä vuoden 2020 talousarviossa on 4.215.216 euroa, ja luvussa on 30.481 euroa pudotusta vuoden
2019 talousarvioon. Vuoden 2020 talousarvion toimintakate on
- 17.636.507 euroa, kun se vuoden 2019 talousarviossa on -18.553.249
euroa. Muutos edellisestä vuodesta on 4,9% ja 916.742 euroa.
Suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökulut, jotka ovat vuoden 2020
talousarviossa 13.154.917 euroa. Summa on 151.739 euroa pienempi
kuin vuoden 2019 talousarviossa, vaikka lomarahaleikkaukset poistuvatkin vuonna 2020.
Kirkollisverotulojen määräksi on vuonna 2020 arvioitu 18.754.400 euroa
ja valtion rahoitusosuudeksi 2.408.500 euroa. Kirkollisverokertymän on
arvioitu olevan vuonna 2020 3,5 prosenttia eli 685.737 euroa pienempi
kuin vuoden 2018 toteuma. Valtionrahoitus on vuoden 2020 talousarviossa vuoden 2018 tasolla ja 51.280 euroa suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa.
Vuosikate on vuoden 2020 talousarviossa 1.803.103 euroa. Poistojen ja
satunnaisten erien jälkeinen tilikauden tulos osoittaa 251.393 euron alijäämää.
Vuoden 2020 talousarvion investointien loppusumma on 3.853.500 euroa. Koko suunnittelukauden 2020 – 2022 investointimenojen summa on
15,0 miljoonaa euroa. Lisäksi vuosien 2020 – 2027 investointitarpeiksi on
arvioitu tässä vaiheessa 39,9 miljoonaa euroa.
Suunnitellut investoinnit ovat niin suuret, ettei seurakuntayhtymällä ole
varaa toteuttaa niitä kokonaisuudessaan. Yhtymä onkin käynnistämässä
uuden kiinteistöstrategian laatimista. Tavoitteena on kiinteistöomaisuuden vähentäminen sekä toteutettavien investointien tarpeellisuuden ja
laajuuden uudelleentarkastelu.
Hallintojohtaja esittelee talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1.että talousarvioesitykseen tehdään seuraava muutos: sivulla 31 kohdassa ’Yhteinen seurakuntatyö’ kolmannen kappaleen viimeinen virke
poistetaan ja lähetysjärjestöjen avustukset jaetaan talousarviokirjan liitteen no 3 mukaisesti ja vuoden 2020 talousarvio hyväksytään esityslistan
liitteen 2 mukaisena,
2.että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallintopalvelujen, tietohallinnon ja keskusrekisterin osalta kustannuspaikkatason toimintakate, ja yhteisten työalojen osalta pääluokkataso, seurakun-

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

13/2019
13/2019

5

nallisen toiminnan osalta toimintakate ja hautatoimen ja kiinteistötoimen
osalta pääluokkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso,
3.että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2022 hyväksytään
noudatettavaksi ohjeellisena ja
4.että talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta pyydetään
seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien lausunnot
14.11.2019 mennessä.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2:

Vuoden 2020 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2021 – 2022

221
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN UUDELLEEN ORGANISOIMINEN
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.
Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman työryhmän mietintö on esityslistan
liitteenä 3. 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 säästövelvoite, perustettavalle yksikölle laaditaan johtosääntö ja yksikön esimiehenä toimii rekisterinjohtaja. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti asiasta kirkkoneuvoston esitysten mukaisesti 12.6.2018.
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 yhteisten työalojen uudelleen organisoimiseksi. Ehdotus laadittiin yhteisen kirkkoneuvoston 11.3.2019 tekemän päätöksen mukaisesti siten, että yhteis-
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ten 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.
Lapsivaikutusten arviointi on liitteenä 5.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen seurakuntatyö organisoidaan jatkossa liitteenä 4 olevan
esityksen mukaisesti ja
2. että asiasta pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot 27.11.2019
mennessä.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: yhteisten työalojen organisointi ja yhteisten työalojen säästövelvoitteen määrittely
Liite 4: esitys yhteisen seurakuntatyön uudelleen organisoimiseksi
Liite 5: lapsivaikutusten arviointi
222
SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA
Kuopion seurakuntayhtymä laskuttaa monista eri toiminnoista, ja osa
maksuista jää saamatta perinnästä huolimatta. Taloussäännön 12 §:n
mukaan kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan
perinnästä.
Kiinteistöjen vuokrasaatavat, huoneenvuokrat, tontinvuokrat ja hautausmaksut on aina laitettu perintään perintätoimistolle, mikäli velallinen ei ole
maksukehotuksista huolimatta maksanut niitä. Toiminnallisia maksuja,
kuten rippikoulu-, leiri- ja retkimaksuja ei ole annettu perintätoimiston perittäväksi, mutta näistäkin yhtymä on lähettänyt maksukehotukset. Virkatodistuslaskujen kohdalla on menetelty samoin kuin toiminnallisten maksujen kohdalla. Hyvän kirjanpitokäytännön mukaan saatava tulee kirjata
luottotappioksi, kun on ilmeistä, ettei suoritusta saada perittyä.
Alla yhteenveto luottotappioiksi kirjattavista saatavista 24.10.2019. Erittely näistä saatavista on nähtävissä kokouksessa.
Rippikoulumaksut

2.938,00 euroa

Leiri- ja retkimaksut

1.311,00 euroa

Virkatodistusmaksut

1.036,25 euroa

Hautausmaksut
Yhteensä
Päätösesitys:

213,00 euroa
5.498,25 euroa

Hallintojohtaja ehdottaa,
että Kuopion seurakuntayhtymän vuosilta 2018 - 2019 maksamatta jääneet saatavat, yhteensä 5.498,25 euroa, kirjataan luottotappioiksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

223
KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIÄ KOSKEVAN SOPIMUKSEN TEKEMINEN HEINÄVEDEN,
SOTKAMON JA NIINIVEDEN SEURAKUNTIEN KANSSA
Heinäveden seurakunnan kirkkoherra Eero Kuikanmäki ja Sotkamon seurakunnan kirkkoherra Juhani Saastamoinen ovat ilmoittaneet, että nämä
seurakunnat olisivat halukkaita liittymään Kuopion aluekeskusrekisteriin
1.1.2020. Keskusrekisterin toiminnan näkökulmasta estettä liittymiselle ei
ole.
Tervon ja Vesannon seurakunnat puolestaan lakkaavat vuoden 2019 lopussa ja niiden tilalle perustetaan uusi Niiniveden seurakunta 1.1.2020.
Sopimusoikeudellisesti on selkeintä, että keskusrekisteriä koskeva sopimus tehdään myös Niiniveden seurakunnan kanssa.
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Liitteenä 6 oleva sopimus on sisällöltään sama kuin aiemmin muiden seurakuntien kanssa tehty sopimus. Erona on ainoastaan se, että sopijaosapuolten luettelo on päivitetty vastaamaan 1.1.2020 vallitsevaa tilannetta, ja sopimuksen lopussa on todettu kirkonkirjojenpidon tehtävien siirtyvän uusien sopijaseurakuntien osalta keskusrekisterille ensi vuoden
alussa.
Kuopion aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen mukaan Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto voi hyväksyä uusia
sopijaseurakuntia keskusrekisterin johtokunnan esityksestä.
Kuopion aluekeskusrekisterin johtokunta käsitteli asiaa sähköpostikokouksessaan 23.-28.10.2019 ja päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
1. että Heinäveden, Sotkamon ja Niiniveden seurakunnat hyväksytään
Kuopion aluekeskusrekisterin uusiksi sopijaseurakunniksi,
2. ja että näiden seurakuntien kanssa tehdään liitteen 6 mukainen sopimus.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
1. että Heinäveden, Sotkamon ja Niiniveden seurakunnat hyväksytään
Kuopion aluekeskusrekisterin uusiksi sopijaseurakunniksi,
2. ja että näiden seurakuntien kanssa tehdään liitteen 6 mukainen sopimus.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: Sopimus Kuopion aluekeskusrekisteristä liitteineen
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ROVASTIKUNTAPASTORI ANU KIVIRANNAN ANOMUS OSITTAISESTA VIRKAVAPAASTA JA
VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISEKSI
PASTORI MIIA GABELILLE
Rovastikuntapastori Anu Kiviranta anoo osittaista virkavapaata (50 %)
1.1 – 31.8.2020 väliseksi ajaksi. Virkavapaa olisi jatkoa ajalle 28.8.2018 11.7.2019 ja 12.7 – 31.12.2019 myönnettyihin virkavapaisiin, jotka yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt 28.5.2018 ja 6.5.2019. Virka, jota
Anu Kiviranta hoitaa, on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettu Alavan seurakuntaan.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan
23.10.2019.
1. Seurakuntaneuvosto puoltaa rovastikuntapastori Anu Kivirannan
anomusta osittaisesta virkavapaasta (50 %).
2. Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää rovastikuntapastori
Anu Kivirannan osittainen viransijaisuus (50 %) ja esittää, että yhteinen
kirkkoneuvosto niin päättäessään, pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Miia Gabelille pastori Kivirannan viransijaisuuden ajalle 1.1 – 31.8.2020.
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Yhteisen kirkkoneuvoston 21.10.2019/§ 205 tekemän päätöksen mukaan
seurakuntayhtymän virkojen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen
antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että rovastikuntapastori Anu Kivirannalle myönnetään osittaista virkavapaata (50 %) 1.1 - 31.8.2020 väliseksi ajaksi,
2. että rovastikuntapastorin virka täytetään osa-aikaisesti (50 %)
3. että rovastikuntapastorin viransijaiseksi (50 %) valitaan Miia Gabel ja
4. että Miia Gabelille haetaan virkamääräys (50 %) tuomiokapitulilta ajalle
1.1 – 31.8.2020.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ROVASTIKUNTAPASTORI ANNA VÄÄTÄISEN ANOMUS VIRKAVAPAASTA JA VIRKAMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN ROVASTIKUNTAPASTORIN VIRANSIJAISEKSI PASTORI HANNA
VASILJEVILLE
Rovastikuntapastori Anna Väätäinen anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta
palkatonta virkavapaata ajalle 1.1 - 31.12.2020 toisen tehtävän hoitamista varten. Virkavapaa olisi jatkoa ajalle 1.1 – 31.12.2019 myönnettyyn
virkavapaaseen, jonka yhteinen kirkkoneuvosto on myöntänyt 3.12.2018.
Viransijaisena on toiminut pastori Hanna Vasiljev. Rovastikuntapastorin
virka on seurakuntayhtymän virka, jonka sijoituspaikkana 31.12.2021
saakka on Alavan seurakunta
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan
23.10.2019.
1. Seurakuntaneuvosto puoltaa rovastikuntapastori Anna Väätäisen
anomusta virkavapaasta.
2. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhteinen
kirkkoneuvosto pyytäisi Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä pastori Hanna Vasiljeville Alavan seurakuntaan sijoitettuun rovastikuntapastorin virkaan ajalle 1.1 - 31.12.2020.
Yhteisen kirkkoneuvoston 21.10.2019/§ 205 tekemän päätöksen mukaan
seurakuntayhtymän virkojen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen
antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan rovastikuntapastorin viransijaisuuden
täyttäminen on perusteltua Alavan seurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että rovastikuntapastori Anna Väätäiselle myönnetään palkatonta virkavapaata toisen tehtävän hoitamista varten 1.1 – 31.12.2020 väliseksi
ajaksi,
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2. että rovastikuntapastorin virka täytetään virkavapauden ajaksi,
3. että rovastikuntapastorin viransijaiseksi valitaan pastori Hanna
Vasiljev ja
4. että Hanna Vasiljeville haetaan virkamääräys tuomiokapitulilta ajalle
1.1 – 31.12.2020.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN NUORISOTYÖNOHJAAJA ELINA HAKKARAISELLE JA
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN
Nuorisotyönohjaaja Elina Hakkarainen anoo virkavapaata ajalle
13.12.2019 - 24.10.2020. Nuorisotyönohjaajan virka on seurakuntayhtymän virka, jonka sijoituspaikkana 31.12.2021 saakka on Tuomiokirkkoseurakunta.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli virkavapausanomusta kokouksessaan 22.10.2019.
1. Seurakuntaneuvosto merkitsi virkavapausanomuksen tiedokseen.
2. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa palkata
nuorisotyönohjaajalle viransijainen 13.12.2019 – 24.10.2020 väliseksi
ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston 21.10.2019/§ 205 tekemän päätöksen mukaan
seurakuntayhtymän virkojen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen
antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden
täyttäminen on perusteltua Tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan turvaamiseksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että nuorisotyönohjaaja Elina Hakkaraiselle myönnetään virkavapaata
13.12.2019 – 24.10.2020 väliseksi ajaksi,
2. että nuorisotyönohjaajan virka täytetään virkavapauden ajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.
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ILMOITUSASIAT
1

Yhteisen kirkkoneuvoston kokousaikataulu kevätkaudelle 2020.
Liite 7.
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Valtuustoseminaari keskusseurakuntatalolla 9.11.2019 klo 8.45 – 15.00.
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MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 8: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.50.

Tarja Välimäki
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 4.11.2019

Kari Ikonen

Maija Taskinen

