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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUSPÖYTÄKIRJA 24.5.2021
Aika

Ma 24.5.2021 klo 16.30 – 18.00

Paikka

Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

Kokoonpano ja läsnäolo

Matti Pentikäinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jussi Hakala
Risto Helle
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Anu Lehtimäki
Marita Mankinen
Matti Miettinen
Pekka Niiranen
Kari Rytkönen
Taina Tammekann

jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
Välimäen varahenkilö
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
poissa
Niirasen varahenkilö
läsnä
jäsen
läsnä,
saapui klo 16.44, § 115 käsittelyn aikana
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä
jäsen
läsnä,
poistui klo 17.15, § 119 käsittelyn jälkeen

Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell

läsnä
poissa

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Erika Suominen
Leena Kumpusalo
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Sanna Mertanen
Juha Määttä
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston pj
läsnä,
poistui klo 16.44, § 115 käsittelyn aikana
kirkkovaltuuston vpj
poissa
kirkkoherra
läsnä
lääninrovasti
läsnä
vt. kirkkoherra
läsnä
kirkkoherra
läsnä
tuomiorovasti
läsnä
viestintäpäällikkö
läsnä
henkilöstöpäällikkö
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Mirja Niemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

vs. hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

Petri Rautio

kiinteistöpäällikkö
läsnä,
poistui klo 16.45, § 115 käsittelyn jälkeen

Kokouksen avaus

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

läsnä
läsnä
läsnä

112
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 19.5.2021.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

113
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

114
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA
NÄHTÄVILLÄOLO
Päätösesitys:

Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sinikka
Kervinen ja Matti Miettinen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Kervinen ja Matti Miettinen.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään nähtävänä 26.5 – 8.6.2021 hallintopalveluissa arkisin klo 9.00 – 15.00 välisenä
aikana.

115
SUOKATU 22, (297-4-6-1) KESKUSSEURAKUNTATALON OSTOTARJOUKSEN JA
KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, 27.4.2021/§ 46
Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan varsin suuri kiinteistökanta. Kiinteistöjen lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 alkaneiden
seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 17
kirkkoa, 17 seurakuntataloa, 6 kappelia ja 4 leirikeskusta. Yhteensä näiden
kiinteistöjen pinta-ala on n. 43 500 m².
Suuresta kiinteistökannasta johtuen seurakuntayhtymällä on myös erittäin
suuri korjaustarve. Vuosille 2021 – 2031 laaditun investointisuunnitelman
mukaan suunnittelukaudella on tarvetta 42,6 miljoonan euron investointeihin,
joista lähes kaikki ovat peruskorjausinvestointeja. Edellä mainittu investointisuunnitelma ei sisällä vielä Keskusseurakuntatalon peruskorjausta. Sen
kustannuksiksi on arvioitu n. 10,4 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymällä ei
ole taloudellisia resursseja peruskorjata Keskusseurakuntataloa. Tuomiokirkkoseurakunnan tiloille ja muille toimijoille on olemassa muutamia vaihtoehtoa, joista tehdään päätöksiä syksyllä 2021.
Kaavahakemus on jätetty 31.8.2017 ja asemakaavoituksen käynnistämissopimus on allekirjoitettu 3.10.2018. Maankäyttösopimus laaditaan kaavahankkeen valmistuttua Kuopion kaupungin kanssa. Kaavan tiedonanto vireille tulosta on saatu 12.12.2018. Kaavoituksesta on laadittu hankekortti 10.1.2019.
Tontin uusi tehokkuusluku tulee olemaan e=3,0–3,5. Kerrosala (rakennusoikeus) tulee olemaan uudessa kaavassa noin 8000 – 8300 kem2.
Edellisen kilpailun voittaneen yhteistyökumppanin Lehto Asunnot Oy:n
kanssa neuvottelut kariutuivat loppusyksyllä 2020 ja he päättivät vetäytyä
hankkeesta. Välittömästi loppuvuodesta 2020 aloitettiin valmistelemaan
uutta kilpailutusta yhteistyökumppanista. Kaavahanketta jatketaan tarjouskilpailun voittaneen yhteistyökumppanin kanssa, jonka kanssa laaditaan esisopimus kiinteistön kaupasta. Kaavahanke valmistunee vuoden 2022 lopussa.
Ostotarjous tuli antaa kaavamuutoksen jälkeen tontille muodostuvasta rakennusoikeudesta. Tontilla sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat siirtyvät
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kaupan yhteydessä ostajalle purkukuntoisena. Ostaja vastaa mahdollisista
haitta-aineselvityksistä sekä maaperän PIMA-tutkimuksista. Ostaja vastaa
nykyisen rakennuskannan purkamisesta ja tähän liittyvistä luvista. Valituksi
tuleva yhteistyökumppani sitoutuu tuottamaan luonnossuunnitelmia ja havainneaineistoa tarvittavilta osin kaavatyön edistämistä varten. Yhteistyökumppani osallistuu aktiivisesti kaavatyön edistämiseen ja tuottamaan tarvittaessa myös muita selvityksiä hanketta varten. Myyjän tahtotila on, että tontille muodostuva kaava mahdollistaa tontin mahdollisimman tehokkaan käytön ja tontille saadaan mahdollisimman paljon rakennusoikeutta. Tämä vaihtoehto edellyttää nykyisen rakennuskannan purkamista, huolimatta että kaavoitukseen tulee laatia myös säilyttävä vaihtoehto.
Hilmassa julkaistiin 8.1.2021 kansallinen ennakkoilmoitus/markkinakartoitus.
Tällä ilmoituksella seurakuntayhtymä halusi käydä markkinavuoropuheluja
kohteesta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Liitteenä oli kaavoituksen hanketietokortti, OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma), esisopimus- ja kauppakirjaluonnos, alustava aikataulu ja nykyinen asemakaava. Asiakirjoja oli
mahdollisuus ladata sähköisestä järjestelmästä (SokoPro).
Markkinointivuoropuhelut pidettiin kolmen toimijan kanssa (YIT 9.2.2021,
Lapti 12.2.2021 ja NCC 12.2.2021). Vuoropuheluissa pyydettiin kommentteja:
-

esisopimus- ja kauppakirjaluonnokseen ja niiden sopimusehtoihin
näkemyksiä yleisesti asuntotuotannon markkinatilanteeseen Kuopiossa ja mitkä ovat ennusteet vuosille 2022- 2025
näkemyksiä aikataulusta ja hankkeen toteutusedellytyksistä markkinassa
olemassa olevan kaava-aineiston osalta näkemyksiä ja huomioitavia
asioita

Vuoropuheluista laadittiin muistiot. Esisopimus- ja kauppakirjaluonnokseen
tehtiin muutamia muutoksia vuoropuhelujen jälkeen.
Markkinavuoropuheluiden jälkeen julkaistiin ostotarjouspyyntö Toimitilat.fi –
palvelussa 8.3.2021 ja Savon Sanomissa 14.3.2021. Tarjouskaavakkeessa
pyydettiin ostotarjousta Kuopion Suokatu 22:een muodostuvasta rakennusoikeudesta (€/kem2). Tarjousaineiston sai vapaasti ladata Sokopro projektipankin kautta. Tarjouksien jättöaika oli perjantaina 31.3.2021 klo 12.00 mennessä. Kiinteistöpäällikkö esittelee tarjousasiakirjat kokouksessa.
Ostotarjouksia tuli neljä kappaletta. Ostotarjouksien avaus- ja vertailutilaisuus pidettiin kiinteistöpäällikön työhuoneessa 31.3.2021 klo 12.05 alkaen.
Läsnä oli kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, Petri Kaikkonen Swego Asiantuntijapalvelut Oy ja Mika Puputti Solution Asianajotoimisto. Ostotarjouksen jättivät YIT Suomi Oy, NCC Suomi Oy, Jalon Rakentajat Oy ja Rakennusliike
Lapti Oy.
-

Jalon Rakentajat Oy
Rakennusliike Lapti Oy
NCC Suomi Oy
YIT Suomi Oy

582,00 €/kem2
513,00 €/kem2
510,40 €/kem2
435,00 €/kem2,

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut ehdot. Tarjoukset on nähtävillä kokouksessa.
Jalon Rakentajat Oy:n ostotarjous on 582,00 €/kem2. Tarjous- ja sopimusneuvottelu on pidetty Jalon Rakentajat Oy:n kanssa 13.4.2021. Neuvotteluissa Jalon Rakentajat Oy:n edustaja vahvisti, että kaikki tarjouspyynnössä
esitetyt asiat ovat olleet laskennassa, eikä niissä ilmennyt ristiriitaisuuksia ja
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kaikki asiakirjat on huomioitu ostotarjouksessa. Liitteenä esisopimus ja kauppakirjaluonnos (LIITE 1).
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on
alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

että hyväksytään Jalon Rakentajat Oy:n ostotarjous 582,00 €/kem2 Suokadun (297-4-6-1) myytävästä rakennusoikeudesta,

-

että tontti 297-4-6-1 ja siinä olevaa rakennusta koskeva kiinteistökaupan
esisopimus ja kauppakirjaluonnos hyväksytään Jalon Rakentajat Oy:n
kanssa,

-

että ryhdytään Jalon Rakentajat Oy:n kanssa valmistelemaan tontin 2974-6-1 kaavamuutos hanketta,

-

että hallintojohtajalla on oikeus tehdä pieniä sopimusteknisiä muutoksia
esisopimukseen ja kauppakirjaan.

-

että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin tehty ehdotus.
Yhteisen kirkkoneuvoston käsittely
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi:
1. että hyväksytään Jalon Rakentajat Oy:n ostotarjous 582,00 €/kem2 Suokadun (297-4-6-1) myytävästä rakennusoikeudesta,
2. että tontti 297-4-6-1 ja siinä olevaa rakennusta koskeva kiinteistökaupan
esisopimus ja kauppakirjaluonnos hyväksytään Jalon Rakentajat Oy:n
kanssa,
3. että ryhdytään Jalon Rakentajat Oy:n kanssa valmistelemaan tontin 2974-6-1 kaavamuutoshanketta,
4. että hallintojohtajalla on oikeus tehdä pieniä sopimusteknisiä muutoksia
esisopimukseen ja kauppakirjaan.
5. että kiinteistökaupan esisopimus alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: esisopimus
Liite 2: kauppakirjaluonnos
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116
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN TUUSNIEMEN METSÄSTYSYHDISTYS RY:N
KANSSA TILALLE TUUSNIEMEN PAPPILA, 857-417-11-47
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, 27.4.2021/§ 47
Tuusniemen Metsästysyhdistys ry:llä on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa metsästysvuokrasopimus, joka päättyy 31.5.2021. Tuusniemen Metsästysyhdistys ry anoo metsästysvuokrasopimuksen jatkamista
viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamien palstojen Metsola, pinta-ala 42.7 ha ja Kokkokallio, pinta-ala 15,4 ha tilalle Tuusniemen pappila, 857-417-11-47 ajalle
1.6.2021- 31.5.2026.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä 0,25
€/ha/v.
Yhteensä 58,1 ha:n pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi 145,25
euroa (58,1 ha x 0,50 € x 5 v).
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi,
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Tuusniemen
pappilan tilan palstojen Metsola, pinta-ala 42,7 ha ja Kokkokallio, pinta-ala
15,4 ha, Tuusniemen metsästysyhdistys ry:n kanssa 1.6.2021 – 31.5.2026
väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten
- että vuokrana peritään 145,25 euron kertakorvaus
- että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Päätös: Hyväksyttiin tehty ehdotus.

Yhteisen kirkkoneuvoston käsittely
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen Tuusniemen
pappilan tilan palstoille Metsola, pinta-ala 42,7 ha ja Kokkokallio, pintaala 15,4 ha, Tuusniemen metsästysyhdistys ry:n kanssa 1.6.2021 –
31.5.2026 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 145,25 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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117
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN KAAVINNIEMEN ERÄ RY:N KANSSA TILALLE
KAAVIN PAPPILA, 204-403-23-132
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, 27.4.2021/§ 48
Kaavinniemen Erä ry:llä on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa metsästysvuokrasopimus, joka päättyy 31.5.2021. Kaavinniemen Erä ry anoo
metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaiken riistan metsästystä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistaman palstan Hukkasaari, pinta-ala n.
90 ha, 1.6.2022- 31.5.2027 väliseksi ajaksi. Saari sijaitsee Kaavinjärvellä
Kaavin pappilan tilalla 204-403-23-132 ja on pinta-alaltaan n. 90 ha.
Kaavinniemen Erä ry haluaisi kaksi mannerpalstaa lisää, toinen sijaitsee Peltoniemessä ja toinen Paanalansuolla. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymällä
on suunnitteilla tehdä maanvaihtoa noilla alueilla, joten tässä vaiheessa ei
metsästysvuokrasopimukseen lisätä alueita. Kaavinniemen Erä ry on tietoinen asiasta.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä 0,25
€/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (90 ha x 0,50 € x 5 v) 225
euroa.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi,
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen palstalle Hukkasaari, pinta-ala n. 90 ha, Kaavinniemen Erä ry:n kanssa 1.6.2022 –
31.5.2027 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten
- että vuokrana peritään 225 euron kertakorvaus
- että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Päätös: Hyväksyttiin tehty ehdotus.
Yhteisen kirkkoneuvoston käsittely
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen palstalle
Hukkasaari, pinta-ala n. 90 ha, Kaavinniemen Erä ry:n kanssa 1.6.2022
– 31.5.2027 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten,
2. että vuokrana peritään 225 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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118
METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN RENULAN ERÄMIEHET RY:N KANSSA
TILALLE MUURUVEDEN PAPPILA, 174-426-4-358
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta, 27.4.2021/§ 49
Renulan erämiehet ry:llä on Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa metsästysvuokrasopimus, joka päättyy 31.5.2021. Renulan Erämiehet ry anoo
metsästysoikeutta viideksi vuodeksi koskien kaikkea metsästystä Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän omistamalle tilalle Muuruveden pappila, 174-4264-358 ajalle 1.6.2021 - 31.5.2026.
Palsta sijaitsee Juankosken kaupungin Kotasalmen kylässä. Tilan pinta-ala
on 10,08 ha.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan tekemän periaatepäätöksen mukaan metsästysmaista perittävä korvaus kaiken riistan metsästyksestä on
0,50 euroa/ha/vuosi. Pienriista ja pienpedot 0,25 €/ha/v ja hirvieläimistä 0,25
€/ha/v.
Pinta-alan mukaan viiden vuoden vuokraksi tulisi (0,50€x10,08hax5v) 25,20
euroa.
Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi,
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen tilalle Muuruveden pappila, 174-426-4-358, pinta-ala 10,08 ha, Renulan Erämiehet ry:n
kanssa 1.6.2021 – 31.5.2026 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten
- että vuokrana peritään 25,20 euron kertakorvaus
- että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Päätös: Hyväksyttiin tehty ehdotus.
- että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen tilalle Muuruveden pappila, 174-426-4-358, pinta-ala 10,08 ha, Renulan Erämiehet ry:n
kanssa 1.6.2021 – 31.5.2026 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä varten
- että vuokrana peritään 25,20 euron kertakorvaus
- että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
Yhteisen kirkkoneuvoston käsittely
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä tekee metsästysvuokrasopimuksen tilalle Muuruveden pappila, 174-426-4-358, pinta-ala 10,08 ha, Renulan Erämiehet
ry:n kanssa 1.6.2021 – 31.5.2026 väliseksi ajaksi kaikkea metsästystä
varten
2. että vuokrana peritään 25,20 euron kertakorvaus ja
3. että metsästysseura velvoitetaan tekemään riistanhoitotyötä.
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Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

119
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2020
Henkilöstöasiain johtokunta, 19.4.2021/§ 5
Henkilöstökertomukseen kootaan vuosittain henkilöstömääriä ja –rakennetta
sekä henkilöstön tilaa koskevia tietoja. Henkilöstökertomuksen tavoitteena
on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen avulla luotettavaa
ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämistyön pohjaksi. Tunnuslukujen perusteet on määritelty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti ja ne ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.
Vuodesta 2019 alkaen Kirkkohallitus on lähettänyt seurakuntiin kuukausittain tunnusluvut ml. henkilöstöä koskevat tiedot. On tarkoituksenmukaista
hyödyntää jatkossa Kirkkohallituksen tilastotietoja myös henkilöstökertomukseen.
Henkilöstökertomus käsitellään henkilöstöasiain johtokunnassa huhtikuussa. Henkilöstökertomus menee edelleen yhteisen kirkkoneuvoston ja
yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Henkilöstöpäällikkö esittelee kertomusta tarkemmin kokouksessa.
Liite 2: Henkilöstökertomus 2020.
Esitys: Henkilöstöasiain johtokunta käsittelee henkilöstökertomuksen
vuodelta 2020 ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen vahvistamista.
Päätös: Henkilöstöasiain johtokunta käsitteli henkilöstökertomuksen
vuodelta 2020 ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle sen vahvistamista.
Yhteisen kirkkoneuvoston käsittely
Henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto esittelee kertomusta kokouksessa.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa,
1. että yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstökertomuksen vuodelta
2020 ja
2. esittää henkilöstökertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 3: henkilöstökertomus vuodelta 2020
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120
SEURAKUNTAYHTYMÄN ARVONLISÄVEROKÄYTÄNTÖJEN TARKASTELU
JA PÄIVITTÄMINEN
Seurakuntayhtymän tilintarkastusyhtiö on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota
yhtymän arvonlisäverokäytäntöihin ja niiden mahdolliseen päivitystarpeeseen. Yleishyödyllinen yhteisö saa vähentää arvonlisäveron niistä ostoista,
jotka se on tehnyt arvonlisäverollista toimintaansa varten. Sääntö koskee
sekä käyttötaloutta että investointeja. Jos investointi on tehty sekä arvonlisäverollista että arvonlisäverotonta toimintaa varten, ostoihin liittyvä arvonlisävero on jaettava toimintojen kesken esimerkiksi tavaran käytön, liikevaihdon, kiinteistön pinta-alan tai työajan suhteessa.
Kuopion seurakuntayhtymässä on vuodesta 2008 lähtien ollut käytössä
summaarinen 10 %:n vähennysmenettely investointien arvonlisäveroa koskien joidenkin, ei kaikkien kiinteistöjen kohdalla. Vastaavaa 10 % vähennystä on käytetty käyttötaloudessa jo 1990-luvulta asti. Vähennys tulisi kuitenkin laskea kiinteistökohtaisesti ja sen tulisi perustua kohteen oikeaan ja
todelliseen käyttöön.
Arvonlisäverolain mukaan investointeja koskee 10 vuoden tarkistuskausi.
Tänä aikana investointikohteen käyttötarkoitusta tarkastellaan ja veronvähennysoikeutta arvioidaan tämän mukaisesti. Tarkastelujakso on kalenterivuosi.
Tarkistuskausi on kymmenen vuotta sen kalenterivuoden alusta, jonka aikana uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittynyt rakentamispalvelu on valmistunut (arvonlisäverolaki 121 a § 2 mom.) Kiinteistöinvestointia koskevaan hankintaan sisältyvän veron vähennystä tarkistetaan vain,
jos kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu tai kiinteistö luovutetaan 120 tai 121
§:ssä tarkoitetulla tavalla tarkistuskauden aikana (em. laki 121 a 1 mom.).
Kunkin investointihankkeen käyttöä tulee tarkastella em. mukaisesti 10 vuoden ajan hankkeen valmistumisesta. Vuosittain tarkistettava määrä on 1/10
siitä osasta hankintaan sisältyvää veroa, joka vastaa alkuperäisen vähennykseen oikeuttavan käytön osuuden ja tarkistusvuoden vähennykseen oikeuttavan käytön osuuden erotusta (verohallinnon ohje 30.5.2017,
A59/200/2017).
Marraskuussa 2020 asiaa käytiin läpi tilintarkastusyhteisö KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijan kanssa. Tämän keskustelun perusteella yhdeksi esimerkkitarkastelun kohteeksi otettiin Nilsiän seurakuntatalo, jonne oli
vuonna 2017 tehty n. 940 t€:n suuruinen peruskorjausinvestointi. Kirjanpidosta kerätyillä tiedoilla investointiin sisältyi 180 t€:n arvonlisävero, josta
käytössä olleella 10 % vähennyksellä oli tehty 18.164 € suuruinen vähennys. Omana työnä tehdyn kohteen käyttölaskelman mukaan kohteen ulkoinen eli arvonlisäverollinen käyttö olisi ollut vuonna 2017 kuitenkin 37 %.
Tällöin koko arvonlisäverovähennyksen kokonaissumma olisi ollut 67.206
€, josta vuoteen 2017 kohdistuvaa tarkistettavaa ja lisävähennykseen oikeuttavaa olisi edellä todetun mukaisesti ollut 6.702 € (1/10). Kyseisen investointikohteen tarkistusvelvoite kestää vuoden 2026 loppuun.
Kunkin investointikohteen osalta veronmaksajalla on oikeus hakea muutosta tarkistusvelvoitteen keston ajalta arvonlisäveron määräämiseen, mikäli tehdyt vähennykset ovat olleet liian alhaisia. Vastaavasti verohallinnolla
on mahdollisuus kohdistaa tarkastus alv-laskentaan ja vaatia oikaisua tarkistusajalta, mikäli tehty vähennys on liian suuri suhteessa todelliseen verotettavaan käyttöön.
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Seurakunnan käytännöstä ja erityisesti investointikohteiden asianmukaisen
tarkastelun toteuttamisesta on keskusteltu tilintarkastusyhteisö KPMG:n
alv-asiantuntijan kanssa. Hänen käsityksensä on se, että tilanteessa, jossa
on sovellettu kategorisesti kaikkiin investointikohteisiin 10 % vähennyskäytäntöä, yhteen yksittäiseen kohteeseen kohdistuva erillistarkistus ja sen
mukaisten lisävähennysten hakeminen ei välttämättä näyttäydy verohallinnon näkökulmasta luotettavana ja perusteltuna toimintatapana. Siihen, olisiko taloushallinnon laskentatapa, jolla Nilsiän seurakuntatalon verollisen
käytön osuus vuodelta 2017 laskettiin, ollut verohallinnossa hyväksyttävissä, hän ei ottanut kantaa. Lisävähennystä ei verohallinnolta ole haettu.
Hyvin nopealla ja summaarisella Prime-järjestelmästä otetulla käytön tarkastelulla on pääteltävissä, että joidenkin kohteiden osalta edellytykset tarkistukseen verovelvollisen eduksi voivat olla olemassa, mutta löytyy myös
kohteita, joissa tilanne on päinvastainen. KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijan mukaan tarkistusprojekti on tavanomaisesti tehty niin, että käsittelyyn
on otettu kaikki kiinteistöt. Sen sijaan yksittäisten, veronpalautukseen oikeuttavien kohteiden poimiminen kokonaisuudesta voi johtaa verohallinnon
lisätietopyyntöihin.
Edellä todetuin syin alv-vähennyksiä koskeva menettelytapa niin investointien kuin käyttötaloudenkin osalta on perusteltua tarkistaa ja päivittää. Lisäksi ainakin taloudellisesti merkittävimpien sellaisten investointikohteiden,
joilla tarkistuslaskenta-aikaa vielä on jäljellä, todellinen käytön jakautuminen verolliseen ja verottomaan käyttöön tulee selvittää ja arvonlisäverolain
edellyttämä tarkistuslaskenta toteuttaa. Ennakkoon ei ole arvioitavissa, tuleeko tällainen tarkistus tuottamaan taloudellisessa mielessä erityistä hyötyä, mutta ottaen huomioon seurakunnan asema julkisyhteisönä, sen arvonlisäverokäytäntöjen tulee noudattaa verohallinnon ohjeistusta.
Vastaava periaate koskee myös käyttötalouteen kuuluvia arvonlisäverovähennyksiä. Niiden osalta arvonlisäverolaskenta tehdään kuitenkin kuukausittain ja mahdollisuus oikaista tehtyä verotusta ulottuu ainoastaan tilikauden päättymistä seuraavaan kolmeen vuoteen.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa:
1. yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntayhtymän arvonlisäverolaskentaa ja käytäntöjä koskevan tarkistustarpeen
2. yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa vs. hallintojohtajan kilpailuttamaan ja
hankkimaan tarvittavan tarkistuslaskennan siten, että arvonlisäverokäytäntö tarkistetaan riittävässä laajuudessa ja toteutetaan tarkistuksen
edellyttämät käytäntöjen muutokset
3. vs. hallintojohtaja raportoi kirkkoneuvostolle tarkistuksen tuloksista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

121
ERON MYÖNTÄMINEN JUHA-PEKKA VÄISÄSELLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA
JA MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAMESTARIN REKRYTOINTI KIINTEISTÖTOIMEEN
Seurakuntamestari Juha-Pekka Väisänen on jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetun, 30.3.2021 päivätyn, kirjeen, jossa hän pyytää, että
hänelle myönnetään ero Kallaveden seurakunnan seurakuntamestarin
virasta 1.11.2021 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
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Kiinteistöpäällikkö Petri Rautio on ilmoittanut, että seurakuntamestarien töiden sujuvuuden ja järjestämisen kannalta on välttämätöntä rekrytoida määräaikainen työntekijä Juha-Pekka Väisäsen tilalle. Kiinteistötyöntekijöiden
siirtämistä seurakuntiin suunnitellaan toteutettavaksi vuoden 2023 alusta
alkaen, joten määräaikaisuus kestäisi 31.12.2022 saakka.
Seurakuntamestarin tehtävissä ei ole julkisen vallan käyttöä ja henkilö on
työajallinen. Tästä syystä virka voidaan lakkauttaa 1.11.2021 alkaen.

Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
1. Juha-Pekka Väisäselle myönnetään ero Kallaveden seurakunnan seurakuntamestarin virasta 1.11.2021 alkaen.
2. kiinteistötoimeen, Kallaveden seurakuntaan, rekrytoidaan määräaikainen työsopimussuhteinen seurakuntamestari ajalle 1.11.2021 –
31.12.2022, vaativuusryhmä 402 ja työaika yleistyöaika

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 4: Juha-Pekka Väisäsen eroanomus
122
KALLAVEDEN SEURAKUNTAAN SIJOITETUN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN
LAKKAUTTAMINEN
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun käytännön mukaan muuttaa seurakuntamestarin työsuhteeksi ja lakkauttaa seurakuntamestarin virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Kallaveden seurakuntaan sijoitettu seurakuntamestarin virka lakkautetaan 1.11.2021 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

123
ERON MYÖNTÄMINEN EIJA KORHOSELLE TALONMIES-VAHTIMESTARIN VIRASTA JA
KEITTÄJÄ-SIIVOOJAN REKRYTOINTI POUKAMAAN
Talonmies-vahtimestari-siivooja Eija Korhonen anoo 27.4.2021 päivätyssä
kirjeessään, että hänelle myönnetään ero Poukaman leirikeskuksen
talonmies-vahtimestarin virasta 1.9.2021 alkaen vanhuuseläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
Leirikeskusten hoitaja Anu Eronen on ilmoittanut, että leirikeskusten toiminnan kannalta on välttämätöntä, että Eija Korhosen tilalle rekrytoidaan työntekijä. Työntekijä rekrytoidaan talonmiehen nimikkeellä ja keskeiset työtehtävät ovat ruoanlaitto, siivous ja kiinteistötehtävät. Tähän ei tarvita virkaa,
koska tehtävässä ei ole julkisen vallan käyttöä ja henkilö on työajallinen.
Tästä syystä virka voidaan lakkauttaa 1.9.2021 alkaen.
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Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
1. Eija Korhoselle myönnetään ero Poukaman leirikeskuksen talonmiesvahtimestarin virasta 1.9.2021 alkaen.
2. leirikeskukseen rekrytoidaan työsopimussuhteinen keittäjä-siivooja
1.9.2021 alkaen, vaativuusryhmä 402 ja työaika yleistyöaika

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 5: Eija Korhosen eroanomus
124
TALONMIES-VAHTIMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Viran tullessa avoimeksi se on perusteltua seurakuntayhtymässä noudatetun
käytännön mukaan muuttaa keittäjä-siivoojan työsuhteeksi ja lakkauttaa talonmies-vahtimestarin virka.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Puokaman leirikeskukseen sijoitettu talonmies-vahtimestarin virka lakkautetaan 1.9.2021 lukien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

125
VS. HALLINTOJOHTAJA MIRJA NIEMEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä 12.4.2021, § 88, Mirja Niemi hoitaa
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän hallintojohtajan viransijaisuutta
1.5.2021 – 30.4.2022 välisen ajan.
Vs. hallintojohtaja Mirja Niemi on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
esityslistan liitteenä olevan kirjeen, jossa hän pyytää, että hänelle myönnetään kirkkolain 6 luvun 30 §:n mukainen sivutoimilupa yritystoiminnan harjoittamiseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan käsityksen mukaan sivutoimiluvan myöntämiselle ei ole estettä.
Päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ehdottaa,
1. että vs. hallintojohtaja Mirja Niemelle myönnetään sivutoimilupa yritystoiminnan harjoittamiseen ja
2. että sivutoimilupa myönnetään määräaikaisena 30.4.2022 saakka.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 6: Mirja Niemen 10.5.2021 päivätty sivutoimilupa-anomus
Mirja Niemi poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

KUOPION EV.LUT.SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2021
7/2021

13

126
KIITOS HENKILÖSTÖLLE
Henkilöstöohjelman päivittämisestä vastaava työryhmä esittää, että henkilöstöä kiitettäisiin vuoden 2020 hyvästä tuloksesta sekä monenlaisesta venymisestä ja sopeutumisesta koronan vuoksi. Ehdotus olisi, että ePassiin lisättäisiin 40 euroa henkilöille, jotka olivat palvelussuhteessa 31.12.2020.
Edellytys on, että palvelussuhde jatkuu edelleen, jotta ePassia pystyy käyttämään.
Vuoden lopussa kirjoilla oli 265 henkilöä. Kokonaiskustannuksena 40 euron
lisäys ePassiin on 10.600 euroa. Kustannus voidaan kohdistaa henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle. Asia käsiteltiin johtoryhmässä ja johtoryhmä
puoltaa 40 euron lisäystä ePassi Flexiin (kulttuuri, liikunta ja hyvinvointipalvelut). Vakituisella henkilöstöllä on käytettävissä ePassi Flexiä 195 euroa/vuosi ja yli 4 kk:n määräaikaisessa palvelussuhteessa olevat saavat
summasta osuuden määräaikaisuuden suhteessa.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa,
- että henkilöille, jotka 31.12.2020 olivat palvelussuhteessa Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymään tai sen seurakuntiin ja joilla oli oikeus ePassi Flexiin,
lisätään kiitoksena valmistelussa kuvatuista seikoista passin saldoon 40
euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

127
DIAKONI ANNA-SOFIA OLKKOLAN ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAUDESTA
Diakoni Anna-Sofia Olkkola on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
5.5.2021 päivätyn anomuksen palkattomasta virkavapaudesta ajalle 28.6. –
31.12.2021.
Anna-Sofia Olkkola on tällä hetkellä sijoitettuna yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön työyksikköön. Hänen esimiehensä Raimo Hakkarainen puoltaa virkavapauden myöntämistä.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa, että
- diakoni Anna-Sofia Olkkolalle myönnetään palkatonta virkavapautta ajalle
28.6. – 31.12.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 7: virkavapausanomus
128
MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan 26.4.2021 diakoni Stiina
Maliselle palkatonta virkavapautta ajalle 25.6.2021 – 31.3.2022. Samassa
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yhteydessä päätettiin, että hänelle voidaan palkata sijainen Kallaveden
seurakuntaan virkavapauden ajaksi.
Kirkkolain 6. luvun 11 §:n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä silloin, kun henkilö otetaan hoitamaan viransijaisuutta. Julkista hakumenettelyä ei pidetty sijaisuuden osalta tarkoituksenmukaisena, koska kyse on alle vuoden mittaisesta ajanjaksosta. Kallaveden seurakunnan diakoniatyön lähiesimies Maarit Kirkinen on valmistellut
sijaisen palkkaamista ja kartoittanut käytettävissä olevia henkilöitä. Hän
esittää, että sijaisuuteen valittaisiin diakoni Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter. Hänen hakemuksensa sijaisuuteen on liitteenä 8. Ansioluettelo on nähtävillä kokouksessa.
Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter on työskennellyt diakoniatyön sijaisuudessa Kallaveden seurakunnassa aiemminkin, ja hän pystyy hoitamaan
Stiina Maliselle kuuluvat tehtävät ilman tehtävänkuvausten muutoksia.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- Stiina Malisen sijaiseksi, määräaikaiseksi diakoniatyöntekijäksi Kallaveden seurakuntaan ajalle 25.6.2021 – 31.3.2022 palkataan diakoni PirjoLeena Kinanen-Nimmrichter.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 8: Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichterin hakemus
129
AVUSTUKSET KRISTILLISILLE JÄRJESTÖILLE 2021
Vuoden 2021 talousarviossa on varattu 10.000 euron suuruinen määräraha
kristillisten järjestöjen avustamiseen. Avustusta on myönnetty harkinnan mukaan niille sitä anoneille järjestöille, jotka ovat toimittaneet yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, ja joita
ei ole jo avustettu muilla budjettivaroilla. Vuodelle 2021 avustusta anoneita
järjestöjä ovat: Aholansaarisäätiö, Changemaker-nuorisoverkosto, Herättäjä-Yhdistys ry, Kansan Raamattuseuran Säätiö, Kristityt yhdessä ry, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen Merimieskirkko ry.
Avustusta hakeneiden järjestöjen toiminnallisista tavoitteista ja taloudellisesta tilanteesta voidaan todeta seuraavaa:
Aholansaarisäätiö
Aholansaari on luterilainen sisälähetyskeskus. Sen tehtävänä on mm. Paavo
Ruotsalaisen perinnön vaaliminen. Aholansaaressa on tehty laaja-alaisesti
nuorisotyötä jo 1970-luvulta lähtien. Keskeisin osa tätä ovat rippikoulut, joita
on saaressa vuosittain yli 20 leiriviikkoa. Aholansaarisäätiö hakee avustusta
lasten ja nuorten hengellisten tapahtumien/toiminnan järjestämiseen, leiriolosuhteiden parantamiseen sekä Aholansaaren toiminnan turvaamiseen
vuonna 2021.
Changemaker-nuorisoverkosto on Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen
vuonna 2004 perustettu nuorten ja nuorten aikuisten ”vapaaehtoisverkosto,
jossa toimimalla nuoret oppivat vaikuttamaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta”. Vuonna 2021 Changemaker tuottaa ohjelmaa Kuopion ja Mik-
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kelin hiippakuntien hiippakuntaleireille Partaharjulla sekä Kuopion hiippakunnan nuortentapahtumaan Iisalmessa. Avustusta haetaan Changemaker-verkoston toiminnan kehittämiseen.
Herättäjä-Yhdistys ry. on herännäisyyden palvelujärjestö, joka toimii valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kuopion seurakuntien alueella toimii useita paikallisosastoja. Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa järjestetään seuroja, veisuita, kirkkopyhiä, retkiä, luentoja ja tapahtumia. Herättäjä-Yhdistyksen työaloja ovat sisälähetystyö, kansainvälinen työ, nuoriso- ja
opiskelijatyö sekä musiikkityö. Lisäksi yhdistys julkaisee lehtiä, kirjallisuutta
ja äänitteitä. Yhdistyksen talous rakentuu lahjoitusten ja kolehtien varaan.
Avustusta anotaan joko kansainväliselle työlle (Heränneen kansan lähetysrahasto) tai kotimaan työhön seurojen, lasten ja varhaisnuorten leirien sekä
Herättäjäjuhlien järjestämiseen.
Kansan Raamattuseura on kristittyjen väliselle yhteistyölle avoin luterilainen evankelioimisjärjestö. Kansan Raamattuseuran mukaan työ kaikenikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa elävien keskuudessa tähtää siihen, että
mahdollisimman moni löytäisi yhteyden Kristukseen ja seurakuntaan. Kansan Raamattuseura toimii pääasiassa vapaaehtoisin varoin.
Kristityt Yhdessä ry:n toiminnan tavoitteita ovat lähimmäisten auttaminen,
evankeliumin välittäminen ja kristittyjen välisen yhteyden edistäminen. Toiminnan painopisteitä ovat Radio Dein tukeminen eri tavoin sekä valtakunnallisen Rukouspuhelimen ylläpito. Kristityt Yhdessä ry anoo avustusta kristillisen radion rukoustyölle eli valtakunnalliselle Rukouspuhelimelle ja Radio
Deissä lähetettäville esirukousohjelmille.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on niiden Suomessa toimivien kirkkojen,
kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteys, jotka on hyväksytty sen jäseniksi ja jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumusta yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Neuvoston tarkoituksena on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelimenä
edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä ja vahvistaa
kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien myöntämät avustukset ovat olennainen osa Suomen Ekumeenisen Neuvoston taloutta.
Suomen Merimieskirkko ry:n toiminta-ajatuksena on olla ulkosuomalaisten
ja liikkuvien ihmisten kirkko, joka pitää yllä merimieskirkkoja ja tekee kristillistä, sosiaalista, kulttuurista, sielunhoidollista, diakonista ja kansainvälistä
työtä liikkuvien ihmisten parissa niin Suomessa kuin ulkomailla. Työ tehdään
Suomen ev.lut. kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti ekumeenisessa yhteistyössä kansainvälisten sisarjärjestöjen ja paikallisten kirkkojen
kanssa. Seurakuntien ja kirkon tuella rahoitetaan n. 20 % toiminnasta.
Kristillisten järjestöjen avustuspäätöksessä ja avustusten suuruudessa on
syytä huomioida myös järjestöjen paikallisen toiminnan laajuus Kuopion
ev.lut. seurakuntayhtymän alueella ja yhteydet ja yhteistyö Kuopion ev.lut.
seurakuntien kanssa.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että avustukset kristillisille järjestöille vuonna 2021 myönnetään seuraavan
esityksen mukaisesti:
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Kansan Raamattuseura
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Neuvosto
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Esitys 2021

6.000

6.000

500
1.500
1.000
-

500
1.500
1.000
-

500
500

500
500

10.000

10.000

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIEN KÄYTTÖ
Päätösesitys:

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto antaa vs. hallintojohtaja Mirja Niemelle taloussäännön 7 § mukaisen oikeuden päättää pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

131
KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMA
Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 17.6.2020 uudet seurakuntien ja
seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeet (Kirkkohallituksen yleiskirje
20/2020). Yksi osa ohjeistusta sisältää määräykset seurakuntatalouden
käyttöomaisuuskirjanpidosta ja suunnitelmanmukaisten poistojen laskemisesta.
Ohjeistuksessa todetaan seuraavaa:
”Perusparannusinvestointia ei yhdistellä rakennuksen tasearvoon, vaan se
kirjataan rakennuksen kanssa samaan taseryhmään omaksi tase-eräkseen. Kirjanpitojärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki samaan rakennukseen kohdistuneet peruskunnostukset voidaan raportoida yhdessä, vaikka
kukin hanke aktivoidaan erikseen ja sille lasketaan poisto.
Poistomenetelmänä käytetään vastedes vain tasapoistoa. Menojäännöspoistoa (substanssipoisto) ei enää hyväksytä. Luonnonvaroista (esim
soranotto-paikat) lasketaan kuitenkin menojäännöspoisto, jolla tarkoitetaan
hyödykkeen poistamista sitä mukaa kun luonnonvaraa käytetään tai myydään.
Jokainen seurakuntatalous päättää investointihankekohtaisesti poistoajan.
Ohjeessa on uudet tiukemmat suositukset poistoajoiksi eri hyödykkeille.
Poistoaikojen lyhentämisellä kulurasitus seurakunnan taloudessa on lyhyempi ja antaa tulevaisuudessa paremman mahdollisuuden uusiin peruskunnostusinvestointeihin.”
Aktivointirajaksi suositellaan vähintään 10.000 euroa. Seurakuntayhtymän
käytössä ollut aktivointiraja on ollut 8.400 euroa.
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Kirkkohallituksen ohje edellyttää Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän poistosuunnitelman päivittämistä. Liitteenä on ohjeen edellyttämällä tavalla
päivitetty poistosuunnitelma. Siihen poistoajat on laskettu kirkkohallituksen
ohjeen mukaisesti käyttämällä pääsääntöisesti ”pysyvien vastaavien poistoajat” –suosituksessa annettujen rajojen ylä- ja alarajojen puoliväliin asettuvia poistoaikoja. Näin saadut hyödykeryhmäkohtaiset poistoajat ovat
realistinen arvio siitä, minkä ajan kyseisten hyödykkeiden voidaan arvioida
kestävät toiminnallisessa käytössä ilman merkittäviä peruskorjaustarpeita.
Tehdyn poistosuunnitelmaehdotuksen perusteella on simuloitu poisto-ohjelman muutoksen vaikutus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän taseessa
olevien pysyvien vastaavien poistoihin. Tämän simuloinnin perusteella
osalla hyödykkeistä on uuden poistosuunnitelman mukainen poistoaika jo
kulunut umpeen ja niistä joudutaan vuonna 2021 tekemään kertapoisto,
jonka määrä on noin 3.457.000 euroa. Vuotuinen poiston lisäys tulee ilman
uusien investointien vaikutusta olemaan noin 1.008.000 euroa. Vaikutus
vuoden 2021 tulokseen tulee olemaan yhteensä noin -4.455.000 euroa.
Päätösesitys

Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntayhtymän poistosuunnitelman muuttamista siten, että
1) poistosuunnitelma hyväksytään liitteen 9 mukaisena. Poistosuunnitelma tulee voimaan tilikauden 2021 alusta lukien.
2) käyttöomaisuushyödykkeen aktivointirajaksi muutetaan 10.000 euroa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 9: poistosuunnitelma
132
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) tuli voimaan
15.3.2021. Tämä mahdollisti sen, että kirkkohallitus saattoi antaa 17.3.2021
voimaan tulleen määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa. Valtioneuvosto oli 1.3.2021 todennut Suomen olevan
poikkeusoloissa.
Kirkkohallituksen väliaikaisella määräyksellä varmistettiin seurakuntien ja
seurakuntayhtymien mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia silloinkin, kun
niiden työjärjestyksissä ja ohjesäännöissä ei ollut määräyksiä sähköisestä
kokoustavasta. Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen voimassaolo
päättyi valtioneuvoston todettua 27.4.2021 poikkeusolot päättyneiksi.
Tämän jälkeen sähköisten kokousten pitäminen edellyttää kirkkolain säännösten lisäksi myös sitä, että seurakuntayhtymän omat työjärjestys- ja ohjesääntömääräykset päivitetään ja niissä mahdollistetaan sähköisten kokousten pitäminen.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 14/2021 on annettu mallit sääntöjen päivitykseen. Näiden mallien mukaisesti Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän
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yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä on liitteen mukaisesti päivitetty ja ohjesääntöön sisällytetty määräykset, jotka mahdollistavat sähköisen kokoustavan sekä sähköisen asianhallintajärjestelmän hyödyntämisen kokouksissa. Sähköinen asianhallintajärjestelmä ehdittänee ottaa käyttöön yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksia koskien viimeistään vuoden 2022 aikana.
Kirkkohallitus on 16.3.2021 antanut suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa (yleiskirje 13/2021). Suosituksen antaminen perustuu kirkolliskokouksen toimeksiantoon. Annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä sidonnaisuuksien ilmoittamisessa ja toisaalta
kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja
kirkkohallituksen hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään
turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja
puolueettomuuteen.
Valtion ja kunnallishallinnossa sidonnaisuuksien ilmoittaminen on ollut pakollinen käytäntö useita vuosia.
Liitteenä olevaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön päivitykseen on
lisätty 12 §, johon on kirkkohallituksen mallisäännön mukaisesti kirjattu suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.
Samanaikaisesti yllä mainittujen lisäysten kanssa ohjesääntöön on lisätty
myös määräys kirkkoneuvoston koolle kutsumisesta (5 a §), jota aiemmassa
säännössä ei ollut, sekä poistettu 6 §:n 2 momentin 2. lause.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto
ja sen vahvistaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja edelleen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi liitteenä olevan Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 10: yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
133
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) tuli voimaan
15.3.2021. Tämä mahdollisti sen, että kirkkohallitus saattoi antaa 17.3.2021
voimaan tulleen määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa. Valtioneuvosto oli 1.3.2021 todennut Suomen olevan poikkeusoloissa.
Kirkkohallituksen väliaikaisella määräyksellä varmistettiin seurakuntien ja
seurakuntayhtymien mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia silloinkin, kun
niiden työjärjestyksissä ja ohjesäännöissä ei ollut määräyksiä sähköisestä
kokoustavasta. Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen voimassaolo
päättyi valtioneuvoston todettua 27.4.2021 poikkeusolot päättyneiksi.
Tämän jälkeen sähköisten kokousten pitäminen edellyttää kirkkolain säännösten lisäksi myös sitä, että seurakuntayhtymän omat työjärjestys- ja ohje-
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sääntömääräykset päivitetään ja niissä mahdollistetaan sähköisten kokousten pitäminen.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 14/2021 on annettu mallit sääntöjen
päivitykseen. Näiden mallien mukaisesti Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestystä on päivitetty liitteen mukaisesti
ja työjärjestykseen sisällytetty määräykset, jotka mahdollistavat sähköisen
kokoustavan sekä sähköisen asianhallintajärjestelmän hyödyntämisen kokouksissa. Sähköinen asianhallintajärjestelmä ehdittänee ottaa käyttöön
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksia koskien viimeistään vuoden 2022 aikana.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Kuopion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 11: yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys
134
KOKOUSAIKATAULU: SYYSKAUSI 2021
Esityslistan liitteenä 12 on syyskauden 2021 kokousaikataulu.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa,
- että yhteinen kirkkoneuvosto katsoo syyskauden 2021 kokousaikataulun
tietoonsa saatetuksi ja antaa sen tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 12: syyskauden 2021 kokousaikataulu
135
MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
136
ILMOITUSASIAT
1. Kokouksessa on nähtävillä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan
27.4.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
2. Kokouksessa ovat nähtävillä hallintojohtajan päätökset 11 - 13/2021,
henkilöstöpäällikön päätös 4/2021, johtavan sairaalapastorin päätös
1/2021, puistopäällikön päätös 7/2021, rekisterinjohtajan päätös 5/2021 ja
viestintäpäällikön päätös 1/2021.
Päätösesitys:

Vs. hallintojohtaja ehdottaa, että
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- yhteinen kirkkoneuvosto katsoo ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

137
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Päätös:

Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan liitteenä.

Liite 13: muutoksenhakuohje ja valitusosoitus
138
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Matti Pentikäinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
Kuopiossa, 24. päivänä toukokuuta 2021

Sinikka Kervinen

Matti Miettinen

