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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 26.4.2021
Aika

Ma 26.4.2021 klo 16.30 – 18.20

Paikka

Keskusseurakuntatalo, seurakuntasali, Suokatu 22, Kuopio
ja Teams-etäyhteys

Kokoonpano ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

läsnä
etäyhteys

Jussi Hakala
Risto Helle
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Taina Tammekann
Anu-Kaisa Ruponen
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

jäsen
jäsen
Miettisen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Kervisen varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
etäyhteys
etäyhteys
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Sanna Mertanen
Juha Määttä
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto
Risto Voutilainen

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston vpj
kirkkoherra
lääninrovasti
vt. kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö
vs. kirkkoherra

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
etäyhteys
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

Anu Kiviranta

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Matti Pentikäinen toivotti kokouksen osanottajat
tervetulleeksi, avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

rakenneselvitystyöryhmän sihteeri
läsnä,
poistui klo 17,54, § 97 käsittelyn jälkeen

94
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
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puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on
lähetetty sähköpostissa 21.4.2021.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

95
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

96
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pekka
Niiranen ja Taina Tammekann. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Niiranen ja Taina Tammekann.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 28.4 – 11.5.2021 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä
aikana.

97
TUOMIOKAPITULIN SELVITYSPYYNTÖ: SEURAKUNTARAKENTEEN MUUTTAMINEN
Esityslistan liitteenä on Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin 6.4.2021
päivätty selvityspyyntö, jossa tuomiokapituli pyytää seurakuntayhtymää
täydentämään tuomiokapituliin toimitettuja seurakuntarakenteen muuttamiseen liittyviä asiakirjoja. Asiakirjojen ja selvityksen toimittamiselle on
saatu lisäaikaa 27.4.2021 saakka.
Esityslistan liitteenä ovat myös selvityspyynnön johdosta tuomiokapitulille
toimitettavat liitteet.
Alla oleva selvitys on tehty virkamiestyönä ja koottu yhteen seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston perustamassa rakenneselvitystyöryhmässä
19.4.2021 ja hyväksytty seurakuntayhtymän yhteiseksi selvitykseksi asiasta
tuomiokapitulille yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.4.2021.
Seurakuntarakenneuudistuksessa tavoitteena on ollut löytää rakenne, joka
mahdollistaa mahdollisimman hyvin seurakuntayhtymän toiminnan sopeuttamisen verotulojen ja jäsenmäärän pienentyessä.
Kuopion seurakuntien rakenneselvitys sai alkunsa 1.10.2019 tehdystä valtuustoaloitteesta. Kuopion seurakuntayhtymään perustettiin rakenneselvitystyöryhmä, joka valtuustoaloitteen mukaisesti aloitti ”kaikkien seurakuntien yhteisen keskustelun yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa taloustilanteessa” ja selvitti ”edellisen kohdan vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön ja talouteen”. Rakenneselvitysryhmä käsitteli kymmentä eri rakennemallia, joista 4 valittiin jatkotyös-
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kentelyyn. Nämä mallit olivat 1) Yhden seurakunnan malli, 2) Kolmen seurakunnan malli, 3) Neljän seurakunnan malli ja 4) Kuuden seurakunnan
malli (nykyinen hallintorakenne).
Rakenneselvitystyöryhmän tekemä perusesitys seurakunnille kolmen tai
neljän seurakunnan malleista liittyi erityisesti keskustan neljän seurakunnan
rakenteen muuttamiseen. Seurakuntayhtymän Kallaveden ja Järvi-Kuopion
seurakuntien tulee myös sopeuttaa toimintaansa, mutta ne on jätetty pääsääntöisesti tämän kapitulin selvityksen ulkopuolelle.
Yhteinen kirkkovaltuusto lausunnossaan kirkkohallitukselle tuki enemmistöpäätöksellä kolmen seurakunnan mallia Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän rakennemalliksi, jossa itsenäisinä seurakuntina jatkaisivat
Tuomiokirkkoseurakunta, Kallaveden seurakunta ja Järvi-Kuopion seurakunta. Tuomiokapitulin selvityspyyntöön sisältyy eri rakennemallien tarkastelua ja seurakuntayhtymä vastaa niihin parhaan kykynsä mukaan niillä tiedoilla ja arvioilla, jotka ovat käytettävissä.
Talouden ja jäsenkehityksen arviointi perustuu Perlacon -yhtiön tekemiin
arvioihin kirkon jäsenmäärän kehityksestä.
SELVITYS SEURAKUNTARAKENTEEN MUUTOKSEN MAHDOLLISISTA
VAIKUTUKSISTA SEURAKUNTAYHTYMÄN JA SEN SEURAKUNTIEN
TALOUTEEN, JÄSENKEHITYKSEEN JA KIINTEISTÖIHIN
Tuomiokapitulin kysymykset ja seurakuntayhtymän vastaukset:
1. Tilinpäätökset ja tilintarkastajan lausunnot viimeisten viiden vuoden ajalta,
Yhtymän vastaus: (Liitteet 1 - 5)
2. Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiat
Yhtymän vastaus:(Liitteet 6 - 7)
Yhtymän vastaus: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kaupunki- ja maaseutualueen kiinteistöstrategiat 9.11.2020.

3. Muut seurakuntarakennemuutoksen yhteydessä mahdollisesti tehdyt selvitykset.
Yhtymän vastaus (Työyhteisöjen visiot, liite 8)
4. Kiinteistöt:
4.1. arvio seurakuntayhtymän kiinteistöistä ja kiinteistön korjausvelasta,
mikäli näistä ei ole tietoja kiinteistöselvityksessä tai kiinteistöstrategiassa. (Liite 9)
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5. Jäsenkehitys:
5.1. selvitys kunkin nykyisen seurakunnan (Alavan, Järvi-Kuopion, Kallaveden, Männistön ja Puijon seurakunnan sekä Tuomiokirkkoseurakunnan)
jäsenkehityksestä vuosilta 2010–2020
Yhtymän vastaus: (Liite 10)
5.2. arviot kunkin nykyisen seurakunnan (Alavan, Järvi-Kuopion, Kallaveden, Männistön ja Puijon seurakunnan sekä Tuomiokirkkoseurakunnan)
jäsenkehityksestä vuosilta 2021–2024 ja vuodesta 2025 viiden vuoden
välein vuoteen 2040 asti. Arvio ei sisällä kaupungin suunnittelemaa täydennys- eikä uudisrakentamista.
Yhtymän vastaus: (Liite 10)
6.Talouden kehitys:
6.1. arvio talouden kehityksestä yhtymä- ja seurakuntatasolla, jos seurakuntayhtymä jatkaisi nykyisellä seurakuntarakenteella vuosilta 2022–2024
ja vuodesta 2025 viiden vuoden välein vuoteen 2040 asti,
Arvio seurakuntayhtymän talouden kehityksestä:
Vuoteen 2030 mennessä Kuopion seurakuntayhtymän verotulot laskevat
arviolta 1.134.000 euroa eli 5,7% ja jäsenmäärä laskee arviolta 12.170
henkeä, mikä on 14%. Keskustaseurakuntien (Tuomiokirkko, Alava, Männistö, Puijo) osalta jäsenmäärän lasku on jonkin verran pienempi, arviolta
3.971 henkeä ja 8,6%.
Vuoteen 2040 mennessä verotulot laskevat arviolta 3.159.000 euroa eli
15,7% ja jäsenmäärä laskee arviolta 23.005 henkeä, mikä on 27%. Keskustan osalta jäsenmäärän lasku on jonkin verran pienempi, arviolta 9 549
henkeä ja 21 %.
Jos tarkasteluun otetaan inflaatio, jonka voidaan olettaa olevan 1% vuodessa, tulee verotulojen ’ostovoima’ laskemaan vuoteen 2030 15,7% ja
vuoteen 2040 35,7%.
Jos kuluja karsitaan kaikista ryhmistä samassa suhteessa, tulee henkilöstön määrää koko seurakuntayhtymän tasolla vähentää vuoteen 2030 15,7
% ja vuoteen 2040 mennessä 35,7%. Keskustaseurakuntien kohdalla voi
kulujen vähentämistarve olla pienempi, mutta tämä riippuu rahanjakomallista, eli onko se jäsenmääräperusteinen. Edellytyksenä tälle oletukselle
on, että myös kiinteistökuluja ja poistoja voidaan vähentää samassa suhteessa kuin muitakin kuluja. Poistojen kohdalla vähentäminen tarkoittaa
kiinteistöinvestointien karsimista, etenkin kun vuonna 2021 tultaneen ottamaan käyttöön uudet, lyhyemmät poistoajat.
Seurakuntien työntekijämäärät vuonna 2020 (pois lukien kiinteistötyöntekijät):




Tuomiokirkko
Puijo
Männistö

15,5
13
13
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18
36
26
121,5

Seurakuntien jäsenmäärät 2020 olivat:








Tuomiokirkko
Puijo
Männistö
Alava
Kallavesi
Järvi-Kuopio
yhteensä

12 426
10 634
8 418
13 857
26 297
15 521
87 153

6.2. arvio talouden kehityksestä yhtymä- ja seurakuntatasolla, jos seurakuntayhtymässä olisi kolme seurakuntaa, vuosilta 2022–2024 ja vuodesta ja
2025 5- vuoden välein vuoteen 2040 asti.
Yhtymän vastaus:
Kolmen seurakunnan malli antaisi mahdollisuuden sopeuttaa henkilöstö- ja
kiinteistömenoja. Tässä rakenteessa ainakin osa yhteisistä työmuodoista voitaisiin hoitaa muodostuvassa Tuomiokirkkoseurakunnassa.
6.3. arvio talouden kehityksestä yhtymä- ja seurakuntatasolla, jos seurakuntayhtymässä olisi neljä seurakuntaa, vuosilta 2022–2024 ja vuodesta 2025
viiden vuoden välein vuoteen 2040 asti.
Yhtymän vastaus:
Neljän seurakunnan mallissa, jossa Alavan seurakunta säilyisi itsenäisenä,
tulisi suurempi sopeuttaminen kolmen muun keskustaseurakunnan tehtäväksi. Tämäkin malli tarjoaa kohtuulliset mahdollisuudet toimintojen sopeuttamiseen. Edellyttäen että Alavan seurakunnan jäsenmäärä vähenee keskimääräistä vähemmän, pystyy se lähitulevaisuudessa sopeuttamaan toimintansa pienenevään toimintakatteeseen.

7. Syntyvät säästöt:
7.1. arvioidut vuotuiset säästöt verratessa kolmen seurakunnan mallia nykyiseen yhtymärakenteeseen sekä arvioidut säästöt vuosiin 2025, 2030, 2035 ja
2040 mennessä
Yhtymän vastaus:
Neljä keskustan seurakuntaa yhdistyy yhdeksi seurakunnaksi ja sen seurauksena syntyy synergiaetuja seurakuntien toimintojen järjestämisessä ja kehittämisessä sekä mahdollisuuksia kiinteistöjen yhteiskäyttöön
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Kolmen seurakunnan mallissa kaikki keskustan kiinteistöt olisivat yhden seurakunnan alueella. Se lisää mahdollisuuksia kiinteistöjen yhteiskäyttöön. Sopeuttamiseen tarvittavaa päätöksenteon selkeyttä ja joustavuutta
lisää, kun linjauksia kiinteistöjen korjaamisesta, niistä luopumisesta ja niihin
liittyvistä toiminnan uudelleen järjestelyistä voidaan tehdä yhden seurakunnan
sisällä.
Kolmen seurakunnan malli antaa neljän seurakunnan mallia paremmat mahdollisuudet työvoiman vähentämiseen siten, että alueella voidaan taata yhdenvertaiset ja monipuoliset seurakuntapalvelut. Kolmen seurakunnan malli
mahdollistaa esim. vahtimestari- ja emäntäpalvelujen joustavamman organisoimisen koko keskustan alueen kiinteistöissä ja esimerkiksi alueen yhteisen
rippikoulu- ja kasvatustyön rakentamisen.
7.2. arvioidut vuotuiset säästöt verratessa neljän seurakunnan mallia nykyiseen yhtymärakenteeseen sekä arvioidut säästöt vuosiin 2025, 2030, 2035 ja
2040 mennessä.
Yhtymän vastaus.
Kolme keskustan seurakuntaa yhdistyy yhdeksi ja Alava jatkaa itsenäisenä,
minkä seurauksena saavutetaan synergiaetuja, joiden mittakaava on hiukan
pienempi kuin kolmen seurakunnan mallissa. Myös tämä malli tarjoaa mahdollisuuksia kiinteistöjen yhteiskäyttöön.

8. Rahanjakomallit ja seurakuntien vuotuinen osuus:
Rakenneselvityksessä tehtiin neljä erilaista rahanjakomallia. Valittava malli voi
olla myös sellainen, jota ei ole esitelty liitteenä olevassa taulukossa.
Lopullisen rahanjakomallin päättäminen edellyttää keskustelua sekä seurakuntaneuvostoissa että yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Liitteen 11 taulukossa on välilehdillä rahanjakomalleja, jotka ovat lähinnä laskuharjoituksia. Keskeinen kysymys on, miten maaseutualueita tuetaan niiden
vaikeahoitoisuuden vuoksi.
Malleissa on kaksi erilaista ratkaisumallia:
1. maaseutualueille (Järvi-Kuopio, Karttula ja Maaninka) annetaan euromääräinen kiinteä osuus. Näin varmistetaan toiminnan taso jäsenmäärän vähentyessä, ja samalla eurot/jäsen kasvavat tulevaisuudessa.
2. Maaseutualuiden jäsenmäärä kerrotaan esim. 1.3:lla tai 1.4:llä. Tässä
mallissa kokonaiseuromäärä kasvaa vähemmän jäsenmäärän pienentyessä.
8.1. seurakuntayhtymän rahanjakomalli seurakunnille, jos seurakuntayhtymä jatkaisi nykyisellä seurakuntarakenteella, ja kunkin seurakunnan
saama osuus vuosina 2022, 2025, 2030, 2035 ja 2040 ottaen huomioon
seurakuntien jäsenkehitys,
8.2. seurakuntayhtymän mahdollinen rahanjakomalli seurakunnille, jos
seurakuntayhtymässä olisi kolme seurakuntaa, ja kunkin seurakunnan
saama osuus vuosina 2022, 2025, 2030, 2035 ja 2040 ottaen huomioon
seurakuntien jäsenkehitys ja
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8.3. seurakuntayhtymän mahdollinen rahanjakomalli seurakunnille, jos
seurakuntayhtymässä olisi neljä seurakuntaa, ja kunkin seurakunnan
saama osuus vuosina 2022, 2025, 2030, 2035 ja 2040 ottaen huomioon
seurakuntien jäsenkehitys.
(Liite 11: rahanjakomallivaihtoehtoja vuosille 2030 ja 2040)
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy selvityspyynnön johdosta tuomiokapitulille annettavat vastaukset.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: tasekirja 2016
Liite 2: tasekirja 2017
Liite 3: tasekirja 2018
Liite 4: tasekirja 2019
Liite 5: tasekirja 2020
Liite 6: kaupunkialueen kiinteistöstrategia
Liite 7: maaseutualueen kiinteistöstrategia
Liite 8: työyhteisöjen visiot toiminnan kehittämiseksi
Liite 9: kiinteistöjen korjaustarpeen määritys
Liite 10: jäsenkehitys 2015 – 2040
Liite 11: rahanjakomallit
Liite 12: selvityspyyntö

98
JAETUT EVÄÄT –JUMALANPALVELUSPÄIVÄT
Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät järjestetään kahden vuoden välein eri
puolilla Suomea ja niille odotetaan 500-1000 osallistujaa. Koulutuksellinen
tapahtumaviikonloppu on suunnattu sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Päivien järjestämisestä vastaavat Kirkkohallitus, hiippakunta ja paikallinen seurakunta/seurakuntayhtymä.
Jaetut eväät –tapahtuma oli tarkoitus järjestää Kuopiossa 19.-21.3.2021,
mutta korona-tilanteen vuoksi se siirrettiin vuodelle 2022. Uuden suunnitelman mukaan tapahtuma järjestettäisiin 18.-20.3.2022 Kirkkohallituksen ja
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän toimesta. Osapuolet tekevät tapahtuman
järjestämisestä liitteenä 13 oleva kirjallisen sopimuksen. Tapahtuma on tarkoitus rahoittaa pääosin osallistumismaksuin. Tapahtuman budjetti on liitteenä 14.
Jaetut eväät -tapahtumatyöryhmä on pyytänyt, että tapahtumaan palkattaisiin myös projektisihteeri 50 % ajalle 1.9 - 31.12.2021 ja 100 % 1.1 30.4.2022 Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään. Projektisihteerin palkkakustannukset katetaan tapahtumien budjetista. Mahdollisista tappioista vastaa
Kirkkohallitus.
Kirkkohallitus tukee tapahtumaa 7.500 € määrärahalla ja Kuopion hiippakunta 4.000 € määrärahalla. Koska päivät ovat Kuopiossa, ja ne sisällöllisesti

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

6/2021
6/2021

8

tukevat seurakuntien toiminnan kehittämistä, Kuopion ev.lut seurakunnat voisivat tukea tapahtumaa niin ikään 3.000 €:lla. Lisäksi tapahtuman viestintää
tuettaisiin 2.000 €:lla.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
1. Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivien järjestämisestä tehdään kirkkohallituksen kanssa liitteenä 13 oleva sopimus,
2. tapahtumaa varten palkataan projektisihteeri 1.9 - 31.12.2021 50 % työajalle ja 1.1 - 30.4.2022 100% työajalle (tehtävän vaativuusryhmä 601),
3. Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä tukee jumalanpalveluspäiviä yhteensä
5000 € määrärahalla, joka varataan vuoden 2022 talousarvioon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 13: Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivien järjestäjäsopimus 2022
Liite 14: Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivien talousarvio 2022
99
IRTISANOUTUMINEN DIAKONIN VIRASTA: diakoni Jarmo Tarkkonen
Diakoni Jarmo Tarkkonen ilmoittaa 7.4.2021 päivätyssä kirjeessään irtisanoutuvansa Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän diakonin virasta 17.5.2021
alkaen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Jarmo Tarkkosen irtisanoutumisen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän diakonin virasta 17.5.2021 alkaen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 15: Irtisanoutuminen yhteisestä diakonian virasta
100
MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Jarmo Tarkkosen irtisanouduttua seurakuntayhtymän diakonin virasta, virka
tulee avoimeksi 17.5.2021 alkaen. Virka on tällä hetkellä sijoitettuna Kallaveden seurakuntaan. Virkaa on hoitanut Tarkkosen virkavapauden aikana
7.1.2021 alkaen diakoni Mira Leinonen. Hänen määräaikainen virkasuhteensa jatkuu 16.5.2021 saakka.
Rekisterinjohtajan näkemyksen mukaan virka voitaisiin täyttää määräaikaisesti vuoden 2021 loppuun saakka. Siihen mennessä selvitettäisiin viran
tarve uudessa seurakuntarakenteessa. Kirkkolain 6. luvun 11 §:n mukaan
virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun henkilö otetaan
avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi. Diakoni Mira Leinonen on
ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään myös 16.5.2021 jälkeen.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
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- avoimeksi tulevaan seurakuntayhtymän diakonin virkaan palkataan määräaikaiseksi diakoniksi 17.5.-31.12.2021 väliseksi ajaksi diakoni Mira Leinonen.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

101
KANTTI–AVUSTUKSEN PÄÄTTYMINEN JA MEDIAPIENLUPA
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on tehnyt monta vuotta yhteistyötä tuotantoyhtiö Kantin kanssa. Kantin toiminta on nyt päättynyt ja työntekijät ovat
siirtyneet muihin tehtäviin. Myös yhteistyösopimus on näin päättynyt.
Kantti-yhteistyön vuotuinen kustannus on ollut 3.300 euroa. Tämä on maksettu yhteisen kirkkoneuvoston talousarviovaroista. Korona-pandemian aikana seurakuntien verkossa julkaisema aineisto on lisääntynyt, ja viestintä
laajensi äskettäin Teoston mediapienlupaa, jonka kustannukset ovat noin
3.300 euroa vuodessa. Mediapienluvan rahoitus voisi mennä jatkossa yhteisen kirkkoneuvoston budjetista Kantti-yhteistyön kustannusten jäädessä
pois.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- Teoston mediapienluvan vuosittainen kustannus n. 3.300 euroa maksetaan
yhteisen kirkkoneuvoston talousarviovaroista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

102
DIAKONI STIINA MALISEN ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAUDESTA
Diakoni Stiina Malinen on toimittanut 12.4.2021 päivätyn anomuksen palkattomasta virkavapaudesta ajalle 25.6.2021 - 31.3.2022. Anomus on osoitettu henkilöstöpäällikölle, mutta toimivaltainen taho asiassa on yhteinen
kirkkoneuvosto, koska kyseessä on seurakuntayhtymän diakonin virka.
Stiina Malinen on tällä hetkellä sijoitettuna Kallaveden seurakuntaan. Kallaveden seurakunnan diakoniatyön lähiesimies Maarit Kirkinen puoltaa virkavapauden myöntämistä sillä edellytyksellä, että Stiina Maliselle voidaan palkata virkavapauden ajaksi sijainen Kallaveden seurakuntaan.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
1. diakoni Stiina Maliselle myönnetään palkatonta virkavapautta ajalle
25.6.2021 – 31.3.2022,
2. Stiina Maliselle voidaan palkata viransijainen Kallaveden seurakuntaan
virkavapauden ajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 16: virkavapausanomus
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103
PASTORI VELI MÄNTYSEN NIMEÄMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN VALMIUSPÄIVYSTÄJÄKSI
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymän valmiustoiminnan puhelinpäivystyksestä
vastaavat valmiuspäivystäjät. Valmiuspäivystäjänä aiemmin toiminut pastori
Lauri Kastarinen nimettiin Kuopion seurakuntayhtymän valmiuspäälliköksi
1.9.2020 alkaen. Valmiuspäällikkö tiedusteli syksyllä 2020 seurakuntayhtymän papistolle ja diakonian työntekijöille lähettämässään sähköpostissa
valmiuspäivystäjäksi halukkaita henkilöitä. Pastori Veli Mäntynen ilmoitti
olevansa valmis toimimaan uutena valmiuspäivystäjänä. Veli Mäntynen
aloitti valmiuspäivystäjänä 1.10.2020.
Muut valmiuspäivystäjät ovat pastori Risto Voutilainen ja diakoniatyöntekijä
Riitta Murtorinne. Pastori Risto Voutilainen on toiminut myös varavalmiuspäällikkönä. Valmiuspäivystäjälle on maksettu tehtävästä 66.38 euron kuukausikorvaus.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- pastori Veli Mäntynen nimetään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän valmiuspäivystäjäksi 1.10.2020 lukien ja hänelle maksetaan tehtävästä 66,38
euron kuukausikorvaus.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

104
RIPPIKOULULEIRIEN JÄRJESTÄMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN ULKOPUOLELLA VUOSINA
2022 – 2024: lähialueet
Seurakuntayhtymä on kiinteistöstrategiansa mukaisesti luopunut useista
kiinteistöistään. Myytyjen kiinteistöjen joukossa on ollut mm. Penkereen leirikeskus, Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla ja Tiirinlahden leirikeskus Nilsiässä.
Rippikouluryhmiä on vuosittain hieman yli 40. Kaikki leirit eivät mahdu omiin
leirikeskuksiin. Tällä hetkellä joudutaan vuosittain ostamaan leirikeskusaikaa
kuudesta kymmeneen leiriä seurakuntayhtymän ulkopuolelta. Vuodesta
2022 alkaen joudutaan ostamaan enemmän tilaa ulkopuolelta, koska Hirvijärvi on enää yksisarjainen leirikeskus. Tämä pakottaa viemään vuosittain
kahdeksan rippikoulua enemmän ulkopuolelle.
Seurakuntayhtymän omien tilojen ulkopuolella järjestettävien rippikoululeirien paikoista vuosina 2022 - 2024 järjestettiin tarjouskilpailu. Kilpailutus tehtiin kahdessa osassa: Lähialueella pidettävät leirit ja Lapissa järjestettävät
leirit.
Lähialueella järjestettävistä leireistä tarjouskilpailun järjesti Sansia Oy, koska
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on Sansia Oy:n osakas.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjoukset huomioidaan ja että seurakuntayhtymä pidättää oikeuden valita saaduista tarjouksista tilaajalle sopivimmat osatarjoukset.
Tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jolloin tarjousta arvioidaan sekä hinnan että laadun osalta erikseen.
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Hinnan painoarvoksi ilmoitettiin 35 % ja laadullisten tekijöiden painoarvoksi
65 %.
Tarjoukset pyydettiin 29.3.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat kolme palveluntarjoajaa: Aholansaarisäätiö, Partaharjukeskus Oy ja Törmälän Loma- ja kurssikeskus.
Saatujen tarjousten perusteella Sansia Oy on tehnyt hankintapäätöksen, joka
on esityslistan liitteenä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Sansia Oy:n tekemän hankintapäätöksen ja
2. että em. tahojen kanssa tehdään sopimukset rippikoululeirien järjestämisestä vuosina 2022 – 2024.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 17: hankintapäätös
Liite 18: tarjousten vertailutaulukko: lähialueet
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RIPPIKOULULEIRIEN JÄRJESTÄMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN ULKOPUOLELLA VUOSINA
2022 – 2024: Lappi
Seurakuntayhtymä on kiinteistöstrategiansa mukaisesti luopunut useista
kiinteistöistään. Myytyjen kiinteistöjen joukossa on ollut mm. Penkereen leirikeskus, Niemenpappilan leirikeskus Kaavilla ja Tiirinlahden leirikeskus Nilsiässä.
Rippikouluryhmiä on vuosittain hieman yli 40. Kaikki leirit eivät mahdu omiin
leirikeskuksiin. Tällä hetkellä joudutaan vuosittain ostamaan leirikeskusaikaa
kuudesta kymmeneen leiriä seurakuntayhtymän ulkopuolelta. Vuodesta
2022 alkaen joudutaan ostamaan enemmän tilaa ulkopuolelta, koska Hirvijärvi on enää yksisarjainen leirikeskus. Tämä pakottaa viemään vuosittain
kahdeksan rippikoulua enemmän ulkopuolelle.
Seurakuntayhtymän omien tilojen ulkopuolella järjestettävien rippikoululeirien paikoista vuosina 2022 - 2024 järjestettiin tarjouskilpailu. Kilpailutus tehtiin kahdessa osassa: Lähialueella pidettävät leirit ja Lapissa järjestettävät
leirit.
Lapissa järjestettävistä leireistä seurakuntayhtymä lähetti tarjouspyynnön
Kairosmajalle, Rajamaalle, Retkeily- ja kurssikeskus Tievatuvalle, Tunturikemiöön ja Vuontispirtille. Näistä Kairosmaja, Rajamaa ja Tievatupa tekivät tarjouksen.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjoukset huomioidaan ja että seurakuntayhtymä pidättää oikeuden valita saaduista tarjouksista tilaajalle sopivimmat osatarjoukset.
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Tarjouksen valintaperusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jolloin tarjousta arvioidaan sekä hinnan että laadun osalta erikseen. Hinnan painoarvoksi ilmoitettiin 40 % ja laadullisten tekijöiden painoarvoksi 60
%. Laadullisiksi valintaperusteiksi ilmoitettiin leirin käytössä olevat tilat, niiden
kunto ja soveltuvuus (35 %) ja palvelut (25 %). Hinta pyydettiin ilmoittamaan
arvonlisäveroineen sekä kokonaishintana seitsemän vuorokauden leiriltä 35
hengen kokoiselle ryhmälle sisältäen majoituksen, ruokailun, tilat sekä harrastetoiminnat että henkilöä kohden vuorokaudessa.
Tarjoukset pyydettiin 16.4.2021 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Kairosmaja, Rajamaa ja Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa.
Tarjousten vertailulomake on liitteenä 9. Tilojen soveltuvuuden vertailussa
kiinnitettiin huomiota opetustiloihin, majoitustiloihin, hartaustiloihin ja yleiseen soveltuvuuteen. Majoitustilojen soveltuvuudessa rippikoululeirin käyttöön merkitystä on huonekoolla, valvonnalla ja yksityisyydellä. Yksityisyydellä tarkoitetaan, että ei ole muita ryhmiä samanaikaisesti. Valvonnallisesti
helpoimmat ovat tilat, jossa majoitustilat sijaitsevat yhdessä rakennuksessa
samalla käytävällä. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin mahdollisuuteen
järjestää kaksoisleiri. Asiasta mainittiin myös tarjouspyynnössä. Kaksoisleirimahdollisuus on Retkeily- ja kurssikeskus Tievatuvalla.
Tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin paikka on Retkeily- ja kurssikeskus Tievatupa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Lapissa vuosina 2022 - 2024 järjestettävät rippikoululeirit pidetään
Retkeily- ja kurssikeskus Tievatuvalla Saariselällä ja
2. että Lapissa vuosina 2022 - 2024 järjestettävistä rippikoululeireistä tehdään sopimukset Retkeily- ja kurssikeskus Tievatuvan kanssa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 19: tarjousten vertailutaulukko: Lappi
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ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄ DOMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä on viimeisiä seurakuntayhtymiä, jossa ei
ole käytössä asianhallintajärjestelmää tai diaaria vireille tulevien asioiden
rekisteröintiä ja hallintaa varten. Suuressa seurakuntayhtymässä asioita
tulee vireille paljon ja niiden tulisi olla helposti löydettävissä ja todennettavissa kaikkien ko. tietoa tarvitsevien toimesta. Esimerkiksi viranhaltijoiden
vaihtuvuus ei saisi olla esteenä tietojen käsittelylle. Asian saattamiseksi lain
vaatimalle tasolle, on vuoden 2021 talousarvioon varattu määräraha asianhallintajärjestelmän hankintaa varten.
Kirkkohallitus on kilpailuttanut sähköisen asianhallintajärjestelmä Domuksen ja ottanut sen käyttöönsä 2016. Domus on saatavissa saman kilpailutuksen perusteella myös seurakuntien käyttöön, palvelun toimittaja on Triplan Oy. Domusta käyttää tällä hetkellä Kirkkohallitus, Kirkon työmarkkinalaitos, kaikki tuomiokapitulit sekä noin 30 seurakuntataloutta. Uusia käyttöönottoprojekteja seurakuntiin on käynnissä jatkuvasti. Domuksen käyttöönotto
on hyväksytty tietohallinnon vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa.
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Johtoryhmä on asettanut työryhmän (rekisterinjohtaja, tietohallintopäällikkö
ja henkilöstöpäällikkö) selvittämään, miten kirkkohallituksen Domus-järjestelmän käyttöönotossa voidaan edetä.
Domuksen sähköinen asianhallintajärjestelmä Tweb on selainkäyttöinen
työkalu asioiden, asiakirjojen, sopimusten, kokousten ja päätöksenteon hallintaan. Sillä hallinnoidaan sekä yksittäisiä asioita että asiakokonaisuuksia
ja nämä muodostavat sähköisen arkiston. Sovellus täyttää julkishallinnon ja
seurakuntahallinnon erityistarpeet.
Järjestelmän ydinominaisuudet ovat:









asiankäsittelyprosessien hallinta, ohjaaminen ja seuraaminen
virallisten päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen sekä muun tyyppisten aineistojen hallinta
asioiden vireille tulo, valmistelu ja päätöksenteko toimielimissä tai
viranhaltijapäätöksinä
sähköinen pysyväisarkistointi ja päätösten allekirjoittaminen
monikielinen käyttöliittymä
sähköiset kokoukset ja kokousaineiston jakaminen ·
päätösten julkaiseminen internetissä
integroinnit: Microsoft Office (asiakirjojen muokkaus)

Kuopion seurakuntayhtymän kanssa samaan hankintaprojektiin ovat liittymässä myös Joensuun ja Ylä-Savon seurakuntayhtymät.
Käyttöönottoprojektin hinta on 9.200 € (+ Alv), mutta se jaetaan mukana
olevien seurakuntayhtymien kesken. Hinta sisältää Domus perusjärjestelmän, suunnittelupalaverin 1 pv, kirjaamokohtaiset asennukset ja mallipohjat, koulutukset 4 pv ja projektinhallinnan. Kolmen seurakuntayhtymän yhteisprojektissa voidaan hyödyntää yhteisesti koulutuksia ja saadaan muutenkin verkostotukea käyttöönottoon. Jatkuvat vuosittaiset kustannukset
syntyvät käyttäjäkohtaisista kustannuksista, jotka ovat Kuopion kokoisessa
seurakuntayhtymässä noin 10.000 euron suuruusluokkaa.

Projekti aloitetaan touko-kesäkuussa, johon sijoittuvat ensimmäiset yhteiset
workshopit. Näissä tehdään tarkempi suunnitelma valmisteluja ja kaikille
käyttäjille tarkoitettuja syksyn koulutuksia varten. Aiempien käyttöönottojen
perusteella projektille tulee varata aikaa noin 2 kk. Alustava suunnitelma
on, että Domus olisi käytössä loppusyksystä 2021.
Domuksen käyttöönotto on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen
ja työsuojelutoimijoiden kanssa 8.4.2021.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Domus -asianhallintajärjestelmäprojektin etenemisen ja käyttöönoton.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Päätös:

Muita asioita ei ollut.
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108
ILMOITUSASIA
1. Kokouksessa on nähtävillä henkilöstöasiain johtokunnan 19.4.2021
pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2. Kokouksessa ovat nähtävillä hallintojohtajan päätökset 9 - 12/2021,
henkilöstöpäällikön päätös 3/2021, kiinteistöpäällikön päätös 7/2021 ja
puistopäällikön päätökset 5 – 6/2021.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto katsoo ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

109
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Päätös:

Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 20: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
110
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Pentikäinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Kuopiossa, 26. päivänä huhtikuuta 2021

Pekka Niiranen

Taina Tammekann

