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Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Reijo Leino
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
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lääninrovasti
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin
virsi 928

Erika Suominen
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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 2.10.2019.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

185
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat
Sinikka Kervinen ja Eero Koivisto. Tarvittaessa he toimivat myös
ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Kervinen ja Eero Koivisto.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 9.10 – 22.10.2019 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

186
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

187
PÄIHDEOHJELMAN HYVÄKSYMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymässä on vuonna 2008 käsitelty työpaikan
päihdeongelmien käsittelyn periaatteet sekä käytännön menettelytavat
päihdeongelmatilanteissa.
Työmarkkinajärjestöt ovat laatineet uuden suosituksen päihdeongelmien
ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta
työpaikalla.
Yhteistyötoimikunta nimesi työryhmän valmistelemaan päihdeohjelmaa.
Työryhmään kuuluvat työsuojeluvaltuutettu Varpu Jääskeläinen, työsuojeluvaltuutettu Sami Mitsman, luottamusmies Pirjo Litmanen ja työsuojelupäällikkö/henkilöstöpäällikkö Arja Keränen.
Työryhmä on valmistellut päihdeohjelmaa yhteistyössä työterveyshuollon
edustajien kanssa. Päihdeohjelma on laadittu työterveyshuollon mallin sekä kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen suositusten pohjalta.
Ehdotus seurakuntayhtymän päihdeohjelmaksi on liitteenä 1.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt päihdeohjelman 16.4.2019/§ 20 ja päättänyt antaa sen henkilöstöasiain johtokunnan ja edelleen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 24.9.2019. Johtokunta päätti
esittää päihdeohjelman yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi yhteistyötoimikunnan esittämässä muodossa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle,
- että kirkkoneuvosto hyväksyy päihdeohjelman henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: Päihdeohjelma
188
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN
Kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä säädettyjen alistettavien ohjesääntöjen lisäksi voi seurakunta tai seurakuntayhtymä hyväksyä johtosääntöjä
toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan muun hallinnon järjestämiseksi (KJ 7 luku, 1 §, 1 mom.)
Kuopion ev.lut. seurakunnassa on määritelty johtavien tai itsenäisessä
asemassa olevien viranhaltijoiden vastuut ja tehtävät johtosäännössä.
Johtosäännön mukaan hallintojohtaja toimii hallintoviraston päällikkönä.
Hallintoviraston päälliköiden lisäksi hallintojohtaja toimii lähiesimiehenä
talous- ja palkkahallinnon työntekijöille. Henkilöstöpäälliköllä ei ole nykyisessä johtosäännössä esimiestehtäviä.
Työtehtävien loogisen organisoinnin ja töiden tasapuolisen jakautumisen
näkökulmasta olisi luontevaa, että hallintojohtaja toimisi päällikköasemassa olevien viranhaltijoiden, kiinteistöpäällikön, puistopäällikön, henkilöstöpäällikön, tietohallintopäällikön ja leirikeskuksen hoitajan esimiehenä. Kukin päällikkö toimii lähiesimiehenä oman vastuualueensa työntekijöille.
Henkilöstöpäällikön viran johtosääntö on esityslistan liitteenä 2.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 24.9.2019. Johtokunta päätti
esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että henkilöstöpäällikön viran johtosääntöä muutetaan siten, että taloushallinnon ja palkkahallinnon lähiesimiehenä toimii 1.10.2019 alkaen henkilöstöpäällikkö
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle,
-

Päätös:

että henkilöstöpäällikön viran johtosääntöä muutetaan siten, että taloushallinnon ja palkkahallinnon lähiesimiehenä toimii 1.10.2019 alkaen henkilöstöpäällikkö.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: Henkilöstöpäällikön viran johtosääntö
Henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
189
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ 1.1 – 31.8.2019
Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan seurakuntayhtymän talouden kehityksestä vuosittain neljän kuukauden välein. Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä 1.1 – 31.8.2019 on esityslistan liitteenä 3. Raportti sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun ja
selvityksen verotulokertymän toteutumisesta.
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Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että raportti talouden kehityksestä merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: Raportti seurakuntayhtymän talouden kehityksestä 1.1 – 31.8.2019
190
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 31.8.2019
Yhteistä kirkkoneuvostoa informoidaan seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan
tilanteesta vuosittain neljän kuukauden välein. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta 31.8.2019 on esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että raportti sijoitustoiminnan tilanteesta merkitään tiedoksi.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: Raportti seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan tilanteesta 31.8.2019
191
ALAVAN SEURAKUNTAAN SIJOITETUN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
VUOSIKSI 2020-2021
Alavan seurakuntaan on sijoitettu seurakuntayhtymän diakonian virka
vuoden 2021 loppuun saakka. Viran vakinaisen haltijan Sonja Tirkkosen
irtisanouduttua 1.6.2018 alkaen Alavan seurakunta sai yhteiseltä kirkkoneuvostolta luvan täyttää virka 1.9.2018 – 31.12.2019 väliseksi ajaksi. Viran väliaikaiseksi hoitajaksi valittiin diakoni Susanna Räsänen.
Alavan seurakunnassa on työn uudelleen organisoimisen vuoksi vireillä
muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön tarpeen uudelleen arviointia.
Koska yhtymän diakonian virka on sijoitettu Alavan seurakuntaan vuoden
2021 loppuun saakka ja koska Alavan seurakunnan henkilöstö- ja säästösuunnitelmat ovat sellaiset, että virka voidaan säilyttää vuoden 2021
loppuun saakka, Alavan seurakunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että diakoni Susanna Räsänen valittaisiin seurakuntayhtymän Alavan
seurakuntaan sijoitettuun diakonian virkaan vuoden 2021 loppuun saakka.
Tästä järjestelystä on keskusteltu diakoni Susanna Räsäsen kanssa ja
tämä järjestely hänelle sopii.
Alavan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 23.9.2019.
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Alavan seurakuntaan vuoden 2021 loppuun sijoitettuun yhtymän diakonian virkaan
valitaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 diakoni Susanna Räsänen.
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Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle,
- että Alavan seurakuntaan vuoden 2021 loppuun sijoitettuun yhtymän
diakonian virkaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 valitaan, virkaa haettavaksi julistamatta, diakoni Susanna Räsänen, koska hän on toiminut viran
väliaikaisena haltijana 1.9.2018 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

192
SÄHKÖENERGIAN HANKINTASOPIMUKSEN TEKEMINEN VUOSIKSI 2020 - 2023
Seurakuntayhtymällä on voimassa olevan sopimus Vaasan Sähkö Oy:n
kanssa sähköenergian hankinnasta. Sopimus on voimassa 31.12.2019
asti. Vaasan Sähkö Oy:n kanssa tehdyssä sopimuksessa marginaali on
2,35 €/MWh.
Kuopion seurakuntayhtymän toimeksiannosta Yrittäjien Sähkönhankinta
Oy on kilpailuttanut sähköenergian hankinnan vuosiksi 2020 - 2023. Hankinta on kilpailutettu hankintalain mukaisesti EU-kynnysrajan ylittävänä
hankintana. Sähkön hintakiinnitykset tehdään riskiä hajauttaen 1 – 4
erässä/vuosi.
Yhteenveto saaduista tarjouksista on esityslistan liitteenä 5.
Edullisimman tarjouksen teki Vaasan Sähkö Oy. Sen tarjoama marginaali
on 2,30 €/MWh.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Päätös:

että sähköenergian hankintasopimus vuosiksi 2020 – 2023 tehdään
Vaasan Sähkö Oy:n kanssa.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: tarjousvertailu
193
TALOUSARVION LAADINNAN TILANNE
Kuopion seurakuntayhtymän talousarvion laadinta-aikataulun mukaan
kaikkien ehdotusten ja niiden liitteiden vuoden 2020 talousarvioksi ja
vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi piti olla hallintopalveluissa viimeistään 26.9.2019. Kallaveden seurakunnan toimittamassa
talousarviossa toimintakate ei ole yhteisen kirkkoneuvoston
11.6. päättämän raamin mukainen, vaan kulut ovat raamia suuremmat. Aikataulun mukaan yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioita ensimmäisen kerran 4.11. ja toisen kerran 25.11.
Seurakunnat ja johtokunnat antavat lausuntonsa viimeistään 14.11. ja
yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee talousarvion 17.12.
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Talousarvion aineistojen toimitusaikaa on siirretty myöhemmäksi, joten
talousarvion kokoamiselle jää aiempia vuosia vähemmän aikaa. Kallaveden seurakunnan tulisi pikimmiten korjata talousarvionsa raamin mukaiseksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että Kallaveden seurakunnalle annetaan lisäaikaa talousarviolukujen toimittamiseen 10.10.2019 saakka. Muussa tapauksessa yhtymän talousarvioehdotus laaditaan taloushallinnon viranhaltijoiden toimesta raamin mukaan myös Kallaveden seurakunnan osalta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

194
NIEMISJÄRVEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN
UUSIMINEN
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä ja Niemisjärven Metsästysyhdistys
ry:llä on metsästysvuokrasopimus koskien kaiken riistan metsästystä, tilalla Ollilanmäki, kiinteistötunnus 297-412-3-59. Tila sijaitsee Kuopion
Hirvilahden kylällä. Vuokrasopimus on päättynyt 31.3.2019.
Niemisjärven metsästysyhdistys ry on anonut vuokrasopimuksen jatkamista viidellä vuodella.
Voimassa oleva perittävä vuokrakorvaus pienriistan ja pienpetojen metsästyksestä on 0,25 €/ha/vuosi ja hirvieläinten metsästyksestä 0,25
€/ha/vuosi. Kaiken riistan metsästyksestä 0,50 €/ha/vuosi.
Vuokrattava pinta-ala on 68,5 ha, joten viiden vuoden vuokraksi tulee
(68,5 ha x 0,50 € x 5 v) 171,25 €.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
1.10.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen metsästysseura Niemisjärven Metsästysyhdistys ry:n kanssa tilalle Ollilanmäki, kiinteistötunnus, 297-412-3-59, pinta-alaltaan 68,5 ha, 1.4.2019 – 31.3.2024
väliseksi ajaksi, kaikkea metsästystä varten,
- että vuokrana peritään 171,25 € kertakorvaus ja
- että metsästysseura velvoitetaan tekemään alueella riistanhoitotyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

195
MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN ISOLLE HAUTAUSMAALLE
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymän hallintaan palautui vuonna 2003 ja
2010 arkkuhautapaikkoja 1194. Palautuneiden hautojen joukossa oli mm.
3-6 arkkuhautapaikkaa käsittäviä hautoja. Laajimmista vierekkäisistä va-
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paista hautapaikka-alueista tehtiin muistolehtoja tuhkahautaamisia varten. Tällaisia muistolehtoja on Isolla ja Flodbergin hautausmaalla (YKN
1/2012, § 7).
Isolla hautausmaalla käytössä oleva muistolehto (100.05.0012-0017) on
kooltaan kuusi arkkuhautapaikkaa (6 x 2 m). Jo heti alkuun alue osoittautui suosituksi tuhkan hautausmuodoksi. Ensimmäinen vainaja haudattiin
tälle alueelle heinäkuussa 2013 ja vuoden 2019 heinäkuun loppuun mennessä alueelle on haudattu 254 vainajaa, joista uurnissa 65.
Nyt käytössä oleva muistolehtoalue on täyttymässä ja uusia muistolehtoja
esitetään otettavaksi käyttöön vuonna 2020. Uudet käyttöön otettavaksi
esitetyt alueet ovat yhteisen kirkkoneuvoston päättämiä varauksia muistolehtoa varten vuodelta 2012. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuonna
2012 seuraavasti:” Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Isolle ja Flodbergin
hautausmaalle perustetaan muistolehdot liitteen 6 mukaisesti, 2. että
käyttötarkoituksen muutos muistolehdoiksi toteutetaan liitteen 7 mukaisesti ja 3. että Isolla hautausmaalla olevat haudat 100.1.70 - 73 ja
100.24.76 – 78 varataan hautakirjanpitoon myöhemmin rakennettavaksi
muistolehdoksi.” (Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 1/2012).
Muistolehdoissa käytetään rakennusmateriaaleina seurakunnille palautuneita hautamuistomerkkejä ja graniittireunakiviä. Tässäkin tapauksessa
olisi järkevää hyödyntää vanhoja muistomerkkejä ja reunakiviä. Seurakunnille palautuneista vanhoista muistomerkeistä valitaan muistolehtoon
erikokoisia ja erimallisia malleja.
Muistolehtojen rakennuskustannukset ovat noin 1.000 euroa/muistolehto
ja ne voitaisiin maksaa hautausmaan käyttövaroista. Ensimmäinen muistolehto (100.1.70 – 73, koko 4 x 2 m) rakennetaan syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Toinen muistolehto (100.24.76 – 78, koko 3 x 2 m) rakennetaan syksyllä 2020. Molemmat muistolehdot rakennetaan seurakuntien
omana työnä.
Alueiden muuttaminen muistolehdoksi tapahtuu hautausmaaksi vihityn
alueen sisällä. Se on ns. käyttötarkoituksen muuttamista, josta voi päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Muistolehtoon haudattaessa toimitaan hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan.
Muistolehtoja vuonna 2012 rakennettaessa ja käyttöön otettaessa toimittiin kirkkoneuvostossa hyväksyttyjen muistolehtojen rakentamis- ja käyttöönotto-ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa todetaan tuhkan hautaamisesta ”
kohta 7. tuhka voidaan haudata (kätkeä) maahan helposti maatuvasta
materiaalista tehdyllä uurnalla tai ilman uurnaa (esim. srk:n siirtouurnalla)”.
Näin laajoja yhtenäisiä hauta-alueita ei juurikaan enää palaudu seurakuntayhtymän hallintaan. Siitä syystä uusia vastaavanlaisia muistolehtoalueita ei mahdollisesti enää jatkossa kyetä perustamaan.
Jotta mahdollisimman monelle pystyttäisiin tarjoamaan hautapaikka uusista muistolehdoista, esitetään hautauskäytännön muutosta niin, että
tuhka haudataan alueelle ilman uurnaa. Tällöin tuhka haudataan (kätketään) muistolehtoon seurakuntayhtymän siirtouurnalla tai tuhkapussissa.
Liite 6.
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Muistolehtojen sijainti selviää karttaliitteestä 7.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
1.10.2019. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
1. että karttaliitteessä 7 olevat ehdotukset (haudat 100.1.70 – 73 ja
100.24. 76 – 78) muistolehdoiksi Isolla hautausmaalla hyväksytään,
2. että käyttötarkoituksen muutos muistolehdoiksi hyväksytään ja ne
tehdään liitteen 6 mukaisesti,
3. että puistopäällikkö Juha Moilanen oikeutetaan valitsemaan vanhoista
muistomerkeistä muistolehtoon tulevat muistomerkit,
4. että muutostyö tehdään seurakuntien omana työnä ja
5. että kustannukset maksetaan hautausmaiden käyttövaroista.
Päätösehdotus:

Hallintojohtaja ehdottaa kirkkoneuvostolle,
1. että karttaliitteessä 7 olevat ehdotukset (haudat 100.1.70 – 73 ja
100.24. 76 – 78) muistolehdoiksi Isolla hautausmaalla hyväksytään,
2. että käyttötarkoituksen muutos muistolehdoiksi hyväksytään ja ne
tehdään liitteen 6 mukaisesti,
3. että puistopäällikkö Juha Moilanen oikeutetaan valitsemaan vanhoista
muistomerkeistä muistolehtoon tulevat muistomerkit,
4. että muutostyö tehdään seurakuntien omana työnä ja
5. että kustannukset maksetaan hautausmaiden käyttövaroista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: Ison hautausmaan muistolehtojen rakentamis- ja käyttöönotto-ohjeet
Liite 7: karttaliite muistolehdoista
196
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

197
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

198
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 17.07.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa, 7.10.2019

Sinikka Kervinen

Eero Koivisto
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