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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 30.11.2020
Aika

Ma 30.11.2020 klo 16.30 – 17.05

Paikka

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22 D, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
läsnä

Risto Helle
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
Vesa Kärkkäinen
Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Anu-Kaisa Ruponen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Niirasen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kervisen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

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

Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Juha Määttä
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Aulikki Mäkinen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleeksi,
avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

196
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 25.11.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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197
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

198
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero
Wetzell ja Eero Koivisto. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Koivisto ja Vesa Kärkkäinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 2.12 – 15.12.2020 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä
aikana.

199
VUODEN 2021 TALOUSARVIO JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023
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 antamien vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen ja talousarviokehysten mukaan talousarvioehdotus on laadittu siten,
että vuoden 2021 talousarvioraamissa yksiköiden toimintakatteet ovat 3,5 %
pienemmät kuin vuonna 2020. Poikkeuksena tästä toimintakateraami pysyy
vuoden 2020 tasolla hautatoimessa, keskusrekisterissä, Itä-Suomen IT-aluekeskuksessa sekä viestinnässä. Vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosa
on laadittu seurakuntaneuvostojen, yhteisten työalojen johtokuntien ja yksittäisten viranhaltijoiden tekemien esitysten perusteella.
Vuoden 2021 talousarvion toimintamenojen loppusumma on 21.602.973 euroa, mikä on 248.750 euroa eli 1,1 % vähemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. Toimintatuloja on arvioitu kertyvän vuonna 2021 yhteensä
4.502.774 euroa, mikä on 287.558 euroa eli 6,8 prosenttia enemmän kuin
vuoden 2020 talousarviossa.
Palkkojen arvioidaan kasvavan 2,7 prosenttia vuonna 2021 vuoden 2020
huhtikuun lopun tasosta. Lomaraha on budjetoitu kokonaisena ja henkilösivukulujen arvioidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla. Vuodelle 2021 budjetoitujen henkilöstökulujen kokonaissumma 13.034.717 euroa on kuitenkin 0,9
% pienempi kuin vuoden 2020 talousarviossa.
Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän vuonna 2021 yhteensä 4.502.774 euroa.
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Verotuloja ja valtionrahoitusosuutta on arvioitu kertyvän vuonna 2021 yhteensä 21.153.700 euroa. Tästä ansio- ja pääomaverotulojen osuudeksi on
arvioitu 18.754.300 euroa, mikä on 100 euroa vähemmän kuin vuoden
2020 talousarviossa. Valtionrahoitusosuudeksi on arvioitu 2.399.400. Verotulojen ja valtionrahoitusosuuden yhteismäärän arvioidaan olevan 0,04 prosenttia pienempi kuin talousarviossa 2020.
Vuoden 2021 talousarvion toimintakate on -17.100.199 euroa, mikä on 3,0
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuosikatteen suuruudeksi on
arvioitu 1.973.511 euroa. Tilikauden arvioidaan jäävän 88.025 euroa alijäämäiseksi.
Kuopion seurakuntayhtymässä on vuoden 2020 alussa käynnistetty keskusta- ja maaseutualueiden kiinteistöstrategioiden laatiminen. Yhteinen
kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistöstrategiat kokouksessaan 9.11.2020. Leirikeskusstrategia valmistui keväällä 2020 ja myös hautatoimen kiinteistöstrategia valmistuu vuoden 2020 aikana. Strategiat laaditaan vuosille 2020
- 2030 ja niiden pohjalta laaditaan koko seurakuntayhtymän investointistrategia samalle ajanjaksolle.
Talousarvion investointiosaan sisältyy vuodelle 2021 Pyhän Johanneksen
kirkon korjauksen suunnittelukustannus 170.000 euroa ja vuodelle 2022
toteutus, jonka kustannus on 1.930.000 euroa.
Lähtökohtana investointien suunnittelussa on, että vuosittaiset investoinnit
ovat enintään vuosikatteen suuruiset, ja että vuosikate on 2,0 milj. euroa.
Tämä tarkoittaa, että 10 vuodessa investoinnit ovat 20.0 miljoonaa euroa,
ja tästä summasta noin 10.0 miljoonaa menee pienempiin, välttämättömiin
kuluihin. Lähivuosien suuri investointi, krematorio, tulee maksamaan 3,9
miljoonaa euroa, ja se tullaan rahoittamaan lainarahalla ja maksamaan krematorion tuottamalla kassavirralla.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli vuoden 2021 talousarviota ja vuosien
2022 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan 9.11.2020.
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 liitteen 1 mukaisena.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten työalojen johtokuntien
lausunnot 19.11.2020 mennessä. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä 2.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1.että vuoden 2021 talousarvio hyväksytään esityslistan liitteen 1 mukaisena,
2.että talousarvion käyttötalousosan sitovuustasoksi vahvistetaan hallintopalvelujen, tietohallinnon ja keskusrekisterin osalta kustannuspaikkatason
toimintakate, ja yhteisten työalojen osalta pääluokkatason toimintakate,
seurakunnallisen toiminnan osalta kunkin seurakunnan toimintakate ja hautatoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkatason toimintakate ja investointiosan osalta hanketaso ja
3.että toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2023 hyväksytään
noudatettavaksi ohjeellisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite 1: vuoden 2021 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2023
Liite 2: seurakuntaneuvostojen ja johtokuntien lausunnot talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta
200
KREMATORIOHANKKEEN URAKOITSIJOIDEN VALINTA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän investointiohjelmassa on vuodelle 2021
varattu uuden krematorion rakentamiseen 3.900.000 euron määräraha.
Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Mikko Suominen Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:stä. Rakennesuunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto Kovarak Oy. LVIAJ-suunnittelusta on vastannut Insinööri J. Markkanen Oy. Sähkösuunnittelusta on vastannut AH-talotekniikka Oy. Rakentamiselle on myönnetty rakennuslupa 5.10.2020. Rakennus sijoittuu hautaustoimen huoltorakennuksen viereen, osoitteeseen Siunauskappelintie 3.
Uuden krematorion kokonaispinta-ala on 793 m2. Ensimmäisessä vaiheessa rakennukseen tulee yksi uusi uuni, joka on varustettu lämmöntalteenottojärjestelmällä ja suodatinlaitteistolla. Rakennuksessa on varaus toiselle uunille. Krematorion rakentaminen alkaa 1.3.2021.
Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Hankkeesta järjestettiin tarjouskilpailu kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintamenettelynä. Hankintailmoitus on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä HILMAssa
27.8.2020. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Tarjoukset oli lähetettävä sähköisesti
29.9.2020 kello 14:00 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti seitsemän rakennusliikettä: Rakennustyö Salminen Oy, Rakennusliike Kuoma Oy, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Maanrakennuspalvelu Mikko Lyytinen Oy, EV Rakennus Oy, Suomen Maastorakentajat Oy ja ARTRA Oy.
LVIJ-urakasta tarjouksen jätti yhdeksän urakoitsijaa: Kuopion Putkiapu Oy,
Ilmapörssi Oy, Kuopion LVI-Talo Oy, Kuopion Lämpölaite Oy, Ilmasiili Oy,
LVI Puco Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Kuopion Putki & Säätö Oy ja Kuopion
Teollisuus- ja LVI Eristystekniikka Oy.
Sähköurakasta tarjouksen jätti viisi urakoitsijaa: Kolmen Sähkö Oy, Paikallis-Sähkö Oy, 100 Sähkö Suomi Oy, Uno Action Oy ja Are Oy.
Rakennusautomaatiourakasta tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa: Fidelix
Oy, Caverion Suomi Oy ja Schneider Electric Finland Oy.
Tarjoukset avattiin 30.9.2020 klo 13.00. Läsnä olivat Ville Varjo Turkoosi
Oy:stä, ylipuutarhuri Miikka Väisänen, puistopäällikkö Juha Moilanen ja
kiinteistöpäällikkö Petri Rautio. Avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja.
Tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia:
-

tilaajavastuulain mukaiset tiedot (esim. Luotettava kumppani –raportti)
vapaamuotoinen referenssiluettelo urakoitsijan aikaisemmista sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavista kohteista
kopio yhtiön viimeisimmästä vahvistetusta tilinpäätöksestä

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.
Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.
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Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain
80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea
pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste tai mikäli:
-

tarjous on saapunut tilaajalle tarjousajan päättymisen jälkeen
tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset
tarjouksessa on oleellinen virhe
tarjous on toimituskokonaisuuteen, työmäärään tai työn vaativuuteen
nähden selvästi alhainen
tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelliset tai muut
edellytykset hankinnan suorittamiselle
toimittajalla tai toimittajan edustajalla ei ole riittävää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa (kielitaito on pyydettäessä osoitettava kielitodistuksella).

Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava hankintalain 83 §:n mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Soveltuvien tarjoajien
tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan vertailuun.
Hankintayksikkö varaa tilaisuuden ennen hankintapäätöksen tekemistä tarkistaa kirjallisesti, että urakoitsija on ottanut hinnoittelussaan huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa annetun ohjeistuksen. Tarjouksen sisällön selvittämisen yhteydessä vain tarkastetaan, että urakoitsija on ymmärtänyt tarjouspyyntöaineiston sisällön oikein ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
Tarjoajien huomiota kiinnitetään erikseen siihen, että edellä tarkoitetun tarjouksen tarkastamisen yhteydessä ei ole mahdollista muuttaa tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi eikä myöskään parantaa
tarjousta millään tavoin. Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin yksittäinen tarjous.
Tarjoushinnat
Rakennusurakan osalta kaikki täyttivät tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Urakkahinnat sis. alv. 24 %:
Rakennustyö Salminen Oy

2 167 730,80 €

Rakennusliike Kuoma Oy

2 249 360,00 €

Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy

2 472 560,00 €

Maanrak.palvelu Mikko Lyytinen Oy

2 551 920,00 €

EV Rakennus Oy

2 621 608,00 €

Suomen Maastorakentajat Oy

2 786 280,00 €

ARTRA Oy

2 968 560,00 €

Rakennusurakasta halvimman kokonaisurakkahinnan jätti Rakennustyö Salminen Oy 2 167 730,80 euroa.
LVIJ-urakan osalta kaikki täyttivät tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset.
Urakkahinnat sis. alv. 24 %:
Kuopion Putkiapu Oy

387 500,00 €

Ilmapörssi Oy

405 480,00 €
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Kuopion LVI-Talo Oy

414 160,00 €

Kuopion Lämpölaite Oy

434 000,00 €

Ilmasiili Oy

441 068,00 €

LVI Puco Oy

445 160,00 €

Lassila & Tikanoja Oyj

474 672,00 €

Kuopion Putki & Säätö Oy

538 160,00 €
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Kuopion Teollisuus- ja
LVI Eristystekniikka Oy

603 880,00 €

LVIJ-urakasta halvimman kokonaisurakkahinnan jätti Kuopion Putkiapu Oy
387 500,00 euroa.

Sähköurakan osalta kaikki urakoitsijat täyttivät tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Urakkahinnat sis. alv. 24 %:
Kolmen Sähkö Oy

193 440,00 €

Paikallis-Sähkö Oy

197 160,00 €

100 Sähkö Suomi Oy

201 983,00 €

Uno Action Oy

202 120,00 €

Are Oy

210 180,00 €

Sähköurakasta halvimman kokonaisurakkahinnan jätti Kolmen Sähkö Oy
193 440,00 €.
Automaatiourakan osalta kaikki urakoitsijat täyttivät tarjoajien soveltuvuutta
koskevat vaatimukset. Urakkahinnat sis. alv. 24%:
Fidelix Oy

27 652,00 €

Caverion Suomi Oy

29 549,20 €

Schneider Electric Finland Oy

51 658,40 €

Automaatiourakasta halvimman kokonaisurakkahinnan jätti Fidelix Oy
27 652,00 €.
Selonottoneuvottelut on käyty ensisijaisesti edullisimman tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kanssa. Selonottoneuvotteluista on laadittu muistio.
Neuvottelumuistiot liitetään urakkasopimuksiin.
Urakkasopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla, vaan
vasta, kun sopimusneuvotteluissa on päästy hankintayksikön hyväksymään
ratkaisuun ja kun hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja
ovat molemmat allekirjoittaneet urakkasopimuksen.
Hankinta-asiakirjojen julkisuutta sääntelee kirkkolaki (1054/1993) ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi
hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on
allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet
seikat, hinnat ja muu sisältö. Tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

11/2020
11/2020

7

eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Mikäli tarjoaja
katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää
tiedot erillisessä liitteessä. Hinta-asiat ovat kuitenkin aina julkisia. Kaikki tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja, ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Urakoiden yhteenlaskettu summa on 2 776 322,80 €. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 30.3.2020 krematorion uudisrakennuksen rakentamisesta.
Urakoitsijoiden tarjoukset ovat seuraavat sis. alv 24 %:
Rakennustyö Salminen Oy (rakennusurakka)

2 167 730,80 €

Kuopion Putkiapu Oy (LVIJ-urakka)

387 500,00 €

Kolmen Sähkö Oy (sähköurakka)

193 440,00 €

Fidelix Oy (rakennusautomaatiourakka)

Yhteensä

27 652,00 €

2 776 322,80 €

Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on määrärahan suuruusluokassa.
Uuni ja urakat ovat yhteensä 3 803 042,80 €, uunin hankintahinta on 1 026
720,00 € (erillishankinta).
Kokonaisuudessa hankkeeseen on budjetoitu seuraavasti:
-

vuonna 2018 suunnitteluun ja rakennuttamiseen 70 000 €
vuonna 2019 suunnitteluun ja rakennuttamiseen 135 000 €
vuosina 2020 - 2021 rakentamiseen ja rakennuttamiseen 3 900 000 €

Yhteensä hankkeelle on varattu 4 105 000 €. Lisätöille ja rakennuttajan hankintoihin on varattu 301 957,20 €.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.11.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1. että krematoriohankkeen rakennusurakoitsijaksi hyväksytään Rakennustyö Salminen Oy
2. että krematoriohankkeen LVIJ-urakoitsijaksi hyväksytään Kuopion
Putkiapu Oy
3. että krematoriohankkeen sähköurakoitsijaksi hyväksytään Kolmen
Sähkö Oy
4. että krematoriohankkeen rakennusautomaatiourakoitsijaksi hyväksytään Fidelix Oy ja
5. että urakkasopimukset tehdään edellä mainittujen urakoitsijoiden
kanssa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
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1. että krematoriohankkeen rakennusurakoitsijaksi hyväksytään Rakennustyö Salminen Oy
2. että krematoriohankkeen LVIJ-urakoitsijaksi hyväksytään Kuopion Putkiapu Oy
3. että krematoriohankkeen sähköurakoitsijaksi hyväksytään Kolmen
Sähkö Oy
4. että krematoriohankkeen rakennusautomaatiourakoitsijaksi hyväksytään Fidelix Oy,
5. että urakkasopimukset tehdään edellä mainittujen urakoitsijoiden
kanssa ja
6. että hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan allekirjoittamaan urakkasopimukset seurakuntayhtymän puolesta.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

201
TILAVUOKRIEN JA LIINOITUSHINNASTON VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Esityslistan liitteenä 3 on ehdotus vuonna 2021 perittäviksi tilavuokriksi ohjeineen ja liinoitushinnastoksi. Hinnat on ilmoitettu sekä verollisina että verottomina. Esitetään, että seurakuntien ja leirikeskusten tilavuokrat vahvistetaan ilman korotusta ensi vuodelle. Ylläpitokulut, lämpö- ja sähköenergia
sekä kiinteistövero eivät ole merkittävästi nousseet. Tilavuokria on korotettu
useampana peräkkäisenä vuonna.
:

Tilavuokra peritään tilaisuuksista, joiden järjestämisestä vastaa muu kuin
seurakunta. Vuokra peritään yksityistilaisuuksista ja liiketoimintaa harjoittavilta yrityksiltä.
Maksuvapautuksen myöntämisestä tilavuokrista päättää ao. kirkkoherra tai
hallintojohtaja.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.11.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että leirikeskus- ja seurakuntatiloista perittävät vuokrat ja vuokrausohje sekä liinoitushinnasto vuodelle
2021 vahvistetaan liitteen 3 mukaisina ja että hinnoittelun mukaisia vuokria
ja hintoja sovelletaan 1.1.2021 lukien.

Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että leirikeskus- ja seurakuntatiloista perittävät vuokrat ja vuokrausohje
sekä liinoitushinnasto vuodelle 2021 vahvistetaan liitteen 3 mukaisina ja
- että hinnoittelun mukaisia vuokria ja hintoja sovelletaan 1.1.2021 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: ohjeita tilavuokrien perinnästä ja laskutuksesta v. 2021, tilavuokrat vuodelle 2021 ja liinoitusten
hinnat 2021
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202
HAUTASIJAMAKSUT VUODELLE 2021
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa haudan luovutukseen liittyvät maksut
vuosittain.
Seurakuntayhtymällä on yhteensä 36 hautausmaata, joista 27 tehdään
hautauksia. Vuoden 2021 arkkuhautasijamaksuihin ei ehdoteta korotuksia,
vaan ne säilytettäisiin vuoden 2020 tasolla.
Hintaeroja ulkopaikkakuntalaisten ja kuopiolaisten välillä ehdotetaan tasattavaksi siten, että hintasuhteet uurnahauta-alueella olisivat lähellä arkkuhauta-alueen hintasuhdetta (ulkopaikkakuntalaiselle hautapaikka on 2,33
kertaa kalliimpi). Kuopiolaisten kuuden uurnasijan hintaa esitetään korotettavaksi viisi (5) euroa, 43 euroon ja ulkopaikkakuntalaisen vastaava hautapaikkahinta laskettaisiin 270 euroon.
Vastaavasti yhdeksän uurnasijan hintaa esitetään kuopiolaisille nostettavaksi yhdeksän (9) euroa, 65 euroon ja ulkopaikkakuntalaisten hintaa laskettavaksi 405 euroon.
Hautasijamaksujen hinnoittelussa sovelletaan myös Järvi-Kuopion seurakunnan alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista
hinnoittelua. Perusteluna on, että Kaavin ja Tuusniemen kunnan alueet
ovat Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimialueella.
Uurnan hautasijamaksuja muistolehdossa ja sirottelualueella ehdotetaan
nostettavaksi seitsemän (7) euroa, jolla hieman saavutetaan Suomen suurten seurakuntien keskiarvohintaa.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.11.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuonna 2021 hautasijamaksut peritään liitteen 4 mukaisina.
Liitteeseen 5 on koottu hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2020.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että hautasijamaksut vuodelle 2021 hyväksytään liitteen 4 mukaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: hautasijamaksut vuodelle 2021
Liite 5: hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2020
203
HAUTAUSPALVELUMAKSUT VUODELLE 2021
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa hautauspalvelumaksut vuosittain.
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille,
joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle.
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Ulkopaikkakuntalaisten uurna- ja lapsenhautojen hautauspalvelumaksujen
osalta esitetään jatkettavan vaiheittaista hintojen laskua siten, että ulkopaikkakuntalaisten ja kuopiolaisten hinnat tulevat olemaan samat, kuten tilanne
on jo nyt arkkuhautauspalvelumaksun osalta.
Seurakuntayhtymälle rakennetaan uusi krematorio suodatinlaitteistoineen.
Rakentamiskustannukset maksetaan tuhkauksista perittävillä maksuilla.
Vuodelle 2021 kuopiolaisten tuhkauksen hintaa ehdotetaan korotettavaksi
220 eurosta 230 euroon. Ulkopaikkakuntaisten tuhkaushintaa ehdotetaan
korotettavaksi 328 eurosta 348 euroon. Ulkopaikkakuntalaisten tuhkausmaksun suurempi korotus on perusteltua mm. sen vuoksi, että ulkopaikkakuntalaiset eivät ole osallistuneet krematorion rakennuskustannuksiin.
Esityslistan liitteessä 6 esitetään muita hautauspalvelumaksuja pidettäväksi
vuoden 2020 tasolla.
Hauta- ja hautauspalvelumaksujen hinnoittelussa sovelletaan Järvi-Kuopion
alueella olevien vainajien kohdalla kuopiolaisen vainajan mukaista hinnoittelua.
Liitteeseen 5 on koottu hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2020.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.11.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vuonna 2021 hautauspalvelumaksut peritään liitteen 6 mukaisina.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että hautauspalvelumaksut vuodelle 2021 hyväksytään liitteen 6 mukaisina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2020
Liite 6: hautauspalvelumaksut vuodelle 2021
204
HAUTOJEN HOITOHINNAT VUODELLE 2021
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa hautojen hoitohinnat vuosittain. Esityslistan liitteessä 7 olevassa ehdotuksessa hautojen vuosihoitohintojen esitetään
pääsääntöisesti pysyvän ennallaan, mikä vastaa yleistä hinnanmuutostasoa.
Uurnahaudan ja lapsenhaudan hoitohintojen esitetään pitkällä aikajänteellä
lähes tavoittavan arkkupaikkojen hoitohinnat, joten vuodelle 2021 ko. hautojen hoitohintoja esitetään edelleen korotettavaksi.
Uutena haudanhoitomuotona otettiin vuonna 2020 käyttöön perennahoidot.
Perennahoitojen hinnoittelussa on huomioitu taimien pitkäikäisyys ja helppohoitoisuus. Vuodelle 2021 perennahoitohintojen esitetään pysyvän vuoden 2020 tasolla.
Liitteeseen 5 on koottu hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2020.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa 17.11.2020. Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että hautojen hoitohinnat
vuodelle 2021 vahvistetaan esitetyllä tavalla.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
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- että hautojen hoitohinnat vuodelle 2021 vahvistetaan liitteen 7 mukaisina.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: hintavertailua muista seurakunnista vuodelta 2020
Liite 7: hautojen hoitohinnat vuodelle 2021
205
KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2021
Kirkon virka- ja työehtosopimus sisältää kirkon henkilöstön ammatillisen
osaamisen kehittämissopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää
työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista. Työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi
koulutussuunnitelma.
Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa.
Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista.
Koulutussuunnitelmaan on varattu määrärahaa yhteensä 83.500 euroa,
sama summa kuin vuonna 2020. Perussummasta on jyvitetty henkilöstömäärän mukaisesti jokaiselle toimintayksikölle oma määrärahansa, yhteensä
73.000 euroa. Diakoniakeskuksen määräraha on jyvitetty yhteiselle oppilaitostyölle ja Kallaveden seurakunnalle, koska työntekijät siirtyivät näihin yksiköihin. Keskusrekisteri ja Iita eivät käytä yhteisiä määrärahoja, koska he tekevät työtä talon ulkopuolelle ja siten heillä on oma koulutusbudjettinsa.
Osalla yksiköistä ei suunniteltu määräraha riitä tuleviin koulutuksiin, joten
keskusrekisteriltä jäänyttä määrärahaa on kohdennettu näihin yksiköihin.
Suunnitelmassa loput 10.400 euroa on jätetty ns. sitomattomaan määrärahaan. Tätä määrärahaa käytetään mm. yhteisiin ensiapukoulutuksiin, työnohjaajavalmennukseen tai työn vaatimaan erikoistumiskoulutukseen, joihin
osallistuu muutamia henkilöitä vuodessa. Sitomatonta määrärahaa käytetään
myös vuoden aikana ilmaantuviin koulutustarpeisiin. Henkilöstöpäällikkö hyväksyy alle 370 euron koulutuskustannukset, ja sitä suuremmista päättää
henkilöstöasiain johtokunta. Neuvottelupäiviin ja vastaaviin osallistuminen
maksetaan yksikön omista määrärahoista.
Palautuneiden koulutussuunnitelmien yhteissumma on 70.066 euroa. Osalla
määräraha alittuu, joten joidenkin työyksiköiden ylitykset on voitu hyväksyä.
Keskitettyyn koulutusmäärärahaan jää siten 13.434 euroa. Koulutusten ennakointia tulevalle vuodelle on vaikeuttanut koronatilanne. Tänä vuonna koulutuksia peruuntui runsaasti ja osa järjestettiin webinaareina, joten matka- ja
majoituskustannuksia ei syntynyt.
Koulutussuunnitelman hyväksyy paikallisseurakuntien osalta kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja yhteisten työalojen osalta yhteinen
kirkkoneuvosto. Koulutussuunnitelma annetaan tiedoksi tuomiokapitulille.
Koulutussuunnitelma 2021 on esityslistan liitteenä 8.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli koulutussuunnitelman 18.11.2020.
Johtokunta hyväksyi koulutussuunnitelman ja päätti esittää sen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
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Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että paikallisseurakuntien osalta koulutussuunnitelma merkitään tiedoksi,
2. että yhteisten työmuotojen, hallinnon ja kiinteistö- ja hautatoimen osalta
koulutussuunnitelma hyväksytään ja
3. että koulutussuunnitelma annetaan tiedoksi tuomiokapitulille

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: koulutussuunnitelma vuodelle 2021
206
MÄÄRÄAIKAISTEN KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN
Seurakuntayhtymän seurakunnissa on ollut kesätyöntekijöinä työsuhteisia
kesäteologeja, kesäkanttoreita ja kesänuorisotyönohjaajia. Tehtävissä on
yleensä ollut alan opiskelijoita ja heille on maksettu henkilöstöjohtokunnan
määrittelemää palkkaa opintojen edistymisen ja seurakuntakokemuksen perusteella.
Työsuhteessa oleviin työntekijöihin on sovellettava työaikaa, joka on 38,15
tuntia viikossa. Erityisesti leirityössä työajan noudattaminen on haasteellista,
sillä periaatteessa kesätyöntekijöille olisi jo etukäteen työtä suunniteltaessa
määriteltävä työ- ja vapaa-aika tunnilleen. Mikäli kesätyöntekijöihin sovellettaisiin työaikalain ulkopuolella olevaa hengellistä työaikaa, olisi heille määriteltävä vain vapaapäivät. Tämä taas edellyttää, että heillä olisi virka, johon
hengellistä työaikaa voisi soveltaa. Työsuhteessa hengellisen työajan noudattaminen ei ole laillista.
Vuodesta 2009 alkaen on perustettu väliaikaiset virat ja järjestelmä on toiminut hyvin. Tämän vuoksi esitetään perustettavaksi seurakuntayhtymään väliaikaisia, määräaikaisia, virkoja kesätyötä varten vuodelle 2021. Virat olisivat
yhtymän virkoja, mutta niiden sijoituspaikkana ovat paikallisseurakunnat.
Palkka maksetaan kunkin seurakunnan varaamasta määrärahasta.
Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli asiaa 18.11.2020. Johtokunta päätti
esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräaikaisten virkojen perustamista.
Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
1. että seurakuntayhtymään perustetaan 10 kesäteologin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2021.
2. että seurakuntayhtymään perustetaan 8 kesäkanttorin määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2021.
3. että seurakuntayhtymään perustetaan 2 kesänuorisotyöntekijän määräaikaista virkaa ajalle 15.5. - 16.8.2021.
4. että kesänuorisotyöntekijöille maksetaan vaativuusryhmän 302 mukainen
palkka ja kesäteologeille ja kesäkanttoreille vaativuusryhmän 303 mukainen
palkka.
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5. että virkojen sijoituspaikka määritellään virkamääräyksen yhteydessä ja
6. että virkojen palkka maksetaan kunkin sijoituspaikkana toimivan seurakunnan varaamasta määrärahasta.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

207
EI JULKINEN
208
ANTTI JA SAIMI KETTUKANKAAN TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Antti ja Saimi Kettukangas ovat keskinäisellä testamentillaan testamentanneet puolet omaisuudestaan (noin 306.000 euroa) Kuopion evankelisluterilaisille seurakunnille, joiden tulee saamistaan varoista kustantaa viimeksi
kuolleen hautaus sekä molempien testamentintekijöiden ja heidän 31.7.
1970 kuolleen tyttären Tuija Helenan hautojen ainaishoito.
Saimi Kettukangas on kuollut 3.2.2016 ja Antti Kettukangas on kuollut
24.1.2020. Perunkirjoitus Antti Kettukankaan jälkeen pidettiin 10.11.2020.
Raimo Nissinen, joka on viime vuosina hoitanut Antti Kettukankaan asioita,
on esittänyt, että hänelle maksetaan hyvityksenä tehdystä työstä 24.000 euroa. Antti Kettukankaan veli Kauko Kettukangas on esittänyt, että Raimo Nissiselle korvataan hänen perittävän hyväksi tekemästään työstä 30.000 euroa.
Yhteisen kirkkoneuvoston pitäisi tehdä päätös testamentin vastaanottamisesta ja siitä, sitoutuuko seurakuntayhtymä täyttämään testamentin ehdot.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan testamentti voidaan ottaa vastaan ja sitoutua täyttämään sen ehdot. Saatu varallisuus on perusteltua rahastoida
Antti ja Saimi Kettukankaan nimeä kantavaan rahastoon.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä ottaa vastaan Antti ja Saimi Kettukankaan testamentin ja sitoutuu täyttämään sen ehdot,
2. että pesän varoista maksetaan 24.000 euroa Raimo Nissiselle hyvityksenä hänen Antti Kettukankaan hyväksi tehdystä työstä,
3. että testamentattu varallisuus rahastoidaan Antti ja Saimi Kettukankaan
nimeä kantavaan rahastoon ja
4. että hallintojohtaja Riitta Hautaniemi valtuutetaan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän puolesta hoitamaan kaiken perinnönjakoon liittyvän ja allekirjoittamaan perinnönjakosopimuksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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209
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUOSIKSI 2021 - 2022
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Vuosina 2019 – 2020 kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut yrittäjä
Erika Suominen ja varapuheenjohtajana erikoislääkäri Leena Kumpusalo.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vuosiksi 2021 - 2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

210
KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2021 - 2022
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n 2 momentin mukaan kirkkovaltuusto
valitsee itselleen sihteerin. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.
Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerinä on 2.6.2015 lähtien toiminut hallintosihteeri Aarne Blom.
Koska yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, on tarkoituksenmukaista valita sihteeri samaksi toimikaudeksi.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee itselleen sihteerin vuosiksi 2021 - 2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

211
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 26.11.2020, kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 §:n 1 momentin nojalla, määrännyt Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan vuosiksi 2021
– 2022 kirkkoherra Aulikki Mäkisen.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että tuomiokapitulin päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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212
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN
JA YHDENTOISTA MUUN JÄSENEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTEN VAALIT VUOSIKSI 2021 - 2022
Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin määräämän puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston valitseman varapuheenjohtajan
lisäksi yksitoista muuta jäsentä (KJ 10:10).
Ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Ohjesäännön 3 §:n mukaan sitten, kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu,
on eri vaaleilla valittava varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varamiehet.
Kirkkovaltuuston jäsen voidaan valita vain kirkkoneuvoston sellaisen jäsenen
varamieheksi, joka samalla on kirkkovaltuuston jäsen.
Kirkkoneuvoston jäsenten ja varamiesten toimikausi on sama. Jos jäsen tai
varajäsen kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä joutuu
eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, on uusi viivytyksettä valittava
hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä
syystä muuta johdu.
Vuoden 2020 loppuun saakka yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano on seuraava:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pankinjohtaja, eläkeläinen
Maija Taskinen

Valtiotieteen kandidaatti,
opiskelija Sakari Pääkkö

Ylikonstaapeli, eläkeläinen
Eero Wetzell

Luokanopettaja, eläkeläinen
Maija-Leena Kasurinen

Lääkäri
Sakari Kainulainen

Rekisteripäällikkö, DI
Taisto Toppinen

Musiikkiluokanopettaja
Taina Tammekann

Lastentarhanopettaja, diakoni
Elli Voutilainen

Kätilö
Marita Mankinen

Musiikin maisteri
Jaana Turunen

Teologian tohtori, toimittaja
Pekka Niiranen

Toimittaja
Vesa Kärkkäinen

Arkkitehti
Eero Koivisto

Tietohallintopäällikkö
Timo Knuuttila

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

11/2020
11/2020

Yliopistonlehtori, dosentti
Tarja Välimäki

Lastenohjaaja
Petra Heide

Metsänhoitaja, eläkeläinen
Risto Helle

Sosiaalijohtaja
Eija Komulainen

Erikoislääkäri
Heli Vuojärvi

Yliopistonlehtori
Erkki Pesonen

TM, lehtori
Sinikka Kervinen

Kotipalveluyrittäjä
Anu-Kaisa Ruponen

Eläkeläinen
Matti Miettinen

Toimitusjohtaja
Kari Ikonen

16

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut yliopistonlehtori,
dosentti Tarja Välimäki ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään lastenohjaaja Petra Heide.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
ja yksitoista muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi
2021 - 2022.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

213
YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN
VAALI VUOSIKSI 2021 - 2022 JA PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN
Yhteinen kirkkovaltuusto on 12.6.2018/§ 30 päättänyt, että Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymässä on yhteisen seurakuntatyön yksikkö. Yhteisen seurakuntatyön yksikössä hoidetaan yhteinen lapsityö, yhteinen nuoriso- ja oppilaitostyö, yhteinen diakonia, perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva
puhelin.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti yhteiset työalat muodostavat yhden hallinnollisen kokonaisuuden, yhteisen seurakuntatyön yksikön,
vuosiksi 2019 – 2022. Yksikön esimiehenä toimii rekisterinjohtaja.
Yhteinen kirkkoneuvosto tarkastelee prosessin etenemistä vuoden 2020
lopussa. Tarkastelun kriteereinä ovat seurakuntayhtymän talouden kehityksen lisäksi säästövelvoitteiden toteutuminen ja yhteisten työalojen sisäisen
yhteistoiminnan ja yhteisten työalojen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön kehittäminen.
Yksiköllä on oma johtokunta, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vuoden 2020 loppuun saakka johtokunnan kokoonpano on seuraava:
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Puheenjohtaja

Henkilökohtainen varajäsen

Yliopistonlehtori
Erkki Pesonen

Sosiaalijohtaja
Eija Komulainen

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kaukolämpöasentaja, opiskelija
Marko Rytkönen

Kiinteistönvälittäjä, eläkeläinen
Arja Päivinen

Johtava diakoniatyöntekijä,
sairaanhoitaja
Liisa Tiilikainen

Luokanopettaja

Luokanopettaja
Marjut Niemelä

Erityisopettaja
Tanja Airaksinen

Ylikonstaapeli
Kari Niskanen

Lastenohjaaja
Petra Heide

Sairaanhoitaja
Tiina Marjanen

Taloussihteeri
Satu Mäkeläinen

Talouspäällikkö, eläkeläinen
Unto Kärkkäinen

TH-maisteri
Kaija Julkunen

Miika Tammekann

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäsenet
ja varajäsenet vuosiksi 2021 – 2022 ja
- että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

214
HENKILÖSTÖASIAIN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN
VAALI VUOSIKSI 2021 - 2022 JA PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN
Henkilöstöhallinnon tarkoituksena on tukea Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimintayksiköitä kirkon perustehtävän toteuttamisessa tavoitteena
tehtävien edellyttämä motivoitunut ja tehokas henkilöstö.
Yhteisen kirkkovaltuuston 12.6.2018/§ 31 päivittämän henkilöstöhallinnon
johtosäännön mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa henkilöstöasiain johtokunnan.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Kullekin jäsenelle
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.
Vuoden 2020 loppuun saakka johtokunnan kokoonpano on seuraava:
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Puheenjohtaja

Henkilökohtainen varajäsen

Toimittaja
Vesa Kärkkäinen

Maaseutuyrittäjä
Hilkka Jauhiainen

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kieltenopettaja, eläkeläinen
Liisa Karjalainen

Dosentti, YTT
Veikko Vilmi

Eläkeläinen, ekonomi
Upi Heinonen

Lastentarhanopettaja, diakoni
Elli Voutilainen

Diakonissa, sairaanhoitaja
Kaisa-Maria Runko

Järjestelmäsuunnittelija
Antti Airas

Sairaanhoitaja, eläkeläinen
Riitta Pääskynen

Eläkeläinen
Oke Vainikainen

Terveydenhuollon maisteri
Osmo Vuorio

Sairaanhoitaja
Tiina Marjanen

Lehtori, eläkeläinen
Riitta Junnila-Savolainen

Laatupäällikkö
Ossi Honkanen

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee henkilöstöasiain johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2021 – 2022 ja
- että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

215
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN
VARAJÄSENTEN VAALI VUOSIKSI 2021 - 2022 JA PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN
Kiinteistö- ja hautaustoimen tarkoituksena on vastata Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän rakennusten, muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä
hautausmaiden, puisto- ja piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä
hautainhoitorahastosta siltä osin kuin johtosäännössä määrätään.
Yhteisen kirkkovaltuuston 12.6.2018/§ 31 päivittämän kiinteistö- ja hautaustoimen johtosäännön mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.
Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.
Vuoden 2020 loppuun saakka johtokunnan kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja

Henkilökohtainen varajäsen
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Arkkitehti
Eero Koivisto

Tietohallintopäällikkö
Timo Knuuttila

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

KTM, verkko-opettaja
Anu Lehtimäki

Insinööri
Jussi Hakala

Opetusneuvos
Eija Vähälä

Ylikonstaapeli, eläkeläinen
Eero Wetzell

Tekniikan lisensiaatti,
eläkeläinen
Esko Koistinen

Matematiikan lehtori,
eläkeläinen
Riitta Karhunen

Puutarhaneuvos,
kaupunginpuutarhuri emeritus
Erkki Oinonen

Apulaisrehtori, eläkeläinen
Maija Svärd

Koulutuspäällikkö
Olli Kankimäki

Taloussihteeri
Satu Mäkeläinen

TM, opettaja
Pauliina Huhtala

Yrittäjä
Martti Rantakylä

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että kirkkovaltuusto valitsee kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2021 – 2022 ja
- että yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

216
KOKOUSAIKATAULU: KEVÄTKAUSI 2021
Esityslistan liitteenä 9 on kevätkauden 2021 kokousaikataulu.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
- että yhteinen kirkkoneuvosto katsoo kevätkauden 2021 kokousaikataulun
tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: kevätkauden 2021 kokousaikataulu
217
ILMOITUSASIAT
Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.
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218
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Päätös:

Muita asioita ei ollut.

219
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Päätös:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 10: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
220
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.05.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Kuopiossa, 30. päivänä marraskuuta 2020

Eero Koivisto

Vesa Kärkkäinen

