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Kokoonpano ja läsnäolo

Aulikki Mäkinen
Tarja Välimäki

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Risto Helle
Kari Ikonen
Sakari Kainulainen
Sinikka Kervinen
Eero Koivisto
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Pekka Niiranen
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17.14, § 19 käsittelyn aikana
jäsen
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jäsen
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jäsen
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jäsen
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Erkki Räsänen
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Heli Vuojärvi
Eero Wetzell
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läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Leena Kumpusalo
Simo Korkalainen
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Merja Vihanto

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
vs. kirkkoherra
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

Kokoukseen velvoitetut

Riitta Hautaniemi
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 423.

Erika Suominen

läsnä
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostissa 12.2.2020.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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11
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Aakkosjärjestyksen mukaisessa pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eero
Koivisto ja Pekka Niiranen. Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Koivisto ja Taina Tammekann.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja se pidetään
nähtävänä 19.2 – 3.3.2020 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

12
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

13
ERON MYÖNTÄMINEN JARKKO HUSSOLLE YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON
VARAJÄSENYYDESTÄ
Jarkko Husso, joka on Kuopion tuomiokirkkoseurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, on muuttanut pois Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan alueelta.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2 mom. perusteella hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
-

Päätös:

että Jarkko Hussolle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14
ERON MYÖNTÄMINEN KATJA KONTKASELLE LUOTTAMUSTOIMISTA
Kallaveden seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittu Katja
Kontkanen pyytää kirjeessään 23.1.2020, että hänelle myönnetään ero
seurakuntayhtymän luottamustoimista.
Katja Kontkanen on yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan varajäsen ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsen.
Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 50 §:n mukaan ehdokaslistalta valittujen
varajäseniksi nimetään kussakin vaalissa esiintyneen saman ehdokaslistan valitsematta jääneet ehdokkaat heidän saamiensa vertauslukujen
osoittamassa järjestyksessä.
Katja Kontkanen on valittu yhteiseen kirkkovaltuustoon Tulkaa kaikki
Kallavesi –ehdokaslistalta. Ehdokaslistan ensimmäinen varajäsen on
Kaisa-Maria Runko.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi;
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1. että Katja Kontkaselle myönnetään ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsenyydestä
ja henkilöstöasiain johtokunnan jäsenyydestä.
2. että hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon kutsutaan Kallaveden
seurakunnan samasta valitsijayhdistyksestä ensimmäinen varajäsen,
Kaisa-Maria Runko,
3. että hänen tilalleen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäseneksi nimetään uusi jäsen ja
4. että hänen tilalleen henkilöstöasiain johtokuntaan nimetään uusi
jäsen.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15
LAUSUNTOPYYNTÖ: IT-yhteistyöalueen johtosäännön muuttaminen
IT-aluekeskus on Itä-Suomen seurakunnille IT-palveluja tuottava palvelukeskus. Aluekeskuksen päätoimipaikkana ja isäntäseurakuntana toimii
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä ja aluekeskuksen yhteistyösopimuksessa on mukana 38 seurakuntataloutta ja 52 seurakuntaa. Henkilöstön
määrä on 8 työntekijää. Toiminta-alueena on Kuopion hiippakunta kokonaisuudessaan sekä yhteensä viisi seurakuntaa Lapuan, Mikkelin ja Oulun hiippakunnista. Aluekeskuksen muita toimipisteitä ovat Joensuu ja
Kajaani. IT-aluekeskuksen tehtäviin kuuluvat laitehankinnat ja
–asennukset, käytön tuki, tietoturva, tietosuoja sekä tietoverkkojen ja palvelinten ylläpito. Palveluita hyödyntää noin 1400 käyttäjää ja työasemia
on käytössä noin 1200 kappaletta.
Koska Siilinjärven rovastikunta on purettu 1.1.2018 lukien ja aikaisemmin
siihen kuuluneet seurakunnat on siirretty muihin rovastikuntiin, esitti
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta kokouksessaan 28.2.2019, että
johtosäännön 3 § muutetaan johtokunnan kokoonpanon ja jäsenten lukumäärän osalta. Johtokunta päätti pyytää muutosesityksestä isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien lausunnot.
Lausuntojen pyytämisen jälkeen Kirkolliskokouksessa toukokuussa 2019
tehty päätös hiippakuntarajojen muutoksista aiheutti tilanteen, jossa esitetty muutos IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoon ei olisi ollut
enää toimiva ja tarkoituksenmukainen.
Vuoden 2019 aikana on pyritty löytämään IT-aluekeskuksen toimintaa ohjaavan ja johtavan yhteistyöelimen eli johtokunnan osalta sellaista kokoonpanoa, joka vastaisi mahdollisimman hyvin aluekeskuksen toimintaaluetta sekä eri kokoisten asiakasseurakuntien huomioimista päätöksenteon näkökulmasta.
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta on pyytänyt 23.4. 2019 ja
9.10.2019 lausuntoja sopimusseurakunniltaan, rovastikunnilta sekä tuomirovastikunnalta esitetystä muutoksesta koskien IT-aluekeskuksen johtokunnan kokoonpanoa.
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Johtokunta sai pyydettyyn määräaikaan 8.11.2019 mennessä lausuntoja
kaikkiaan 20 kpl. Siilinjärven seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnossa
todettiin, että Siilinjärven seurakunta kuuluu Kuopion tuomiorovastikuntaan, josta johtokuntaan ei ehdotuksen mukaan tulisi yhtään jäsentä/varajäsentä. Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että Siilinjärven seurakunnasta ei olisi edes teoreettista mahdollisuutta tulla nimetyksi johtokuntaan.
Tämän vuoksi on johtokunta käsitellyt asiaa uudelleen kokouksessaan
4.12.2019.
Esitetty muutos tarkoittaisi sitä, että isäntäseurakuntayhtymällä (Kuopio)
on johtokunnassa 2 paikkaa, joista toinen on puheenjohtajan paikka.
Kolmella suurimmalla seurakuntataloudella (isäntäseurakuntayhtymä pois
lukien) eli Joensuu, Kajaani ja Ylä-Savo (1.1.2020 tilanne) olisi kullakin
yksi paikka johtokunnassa. Yhteensä siis 5 jäsentä.
Kuopion hiippakunnan rovastikunnilla (Kuopion tuomiorovastikunta, Iisalmen rovastikunta, Kajaanin rovastikunta, Joensuun rovastikunta ja
Rautalammin rovastikunta) olisi kullakin 1 paikka johtokunnassa
eli yhteensä 5 jäsentä. Johtokunnan kokonaisjäsenmäärä olisi siis yhteensä 10 jäsentä.
Esitetyssä muutoksessa on pyritty huomioimaan se, että kaikilla toimintaalueen seurakunnilla on mahdollisuus jatkossa saada edustajansa ITaluekeskuksen johtokuntaan hiippakunnasta, rovastikunnasta, seurakunnan jäsenmäärästä tai sijainnista riippumatta. Muutos mahdollistaisi myös
sen, että rovastikunnissa ja/tai seurakuntarakenteissa tapahtuvat muutokset eivät vaadi kyseisen johtosäännön 3 §:n muuttamista näiden em.
muutosten yhteydessä. Esitetty muutos mahdollistaa johtokunnan jäsenyyden myös hiippakunnan ulkopuolisten seurakuntien osalta, jotka tässä
johtosäännön muutoksessa luettaisiin kuuluvaksi siihen rovastikuntaan,
johon ne kuuluivat ennen 1.1.2020 toteutuneita hiippakuntamuutoksia.
Johtokunta päätti lähettää tämän esityksen tiedoksi sekä lausuntoa varten IITA:n sopimusseurakunnille, rovastikunnille sekä tuomiorovastikunnalle.
Aluekeskuksen toimintaa ohjaavan sopimuksen mukaisesti isäntäseurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyy johtokunnan johtosäännön ja ennen tätä käsittelyä siitä on hankittava sopijaseurakuntien lausunnot.
Nykyinen johtokunta jatkaa tehtävässään, kunnes johtosäännön muutos
on saatu vahvistettua ja uusi johtokunta nimettyä tehtäväänsä.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- yhteisellä kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa esitetyn johtosääntömuutoksen johdosta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIINTEISTÖSTRATEGIARYHMIEN TÄYDENTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 9.12.2019/§ 262 perustanut
kaksi kiinteistöstrategiatyöryhmää, joista toinen laatii kiinteistöstrategian
Kuopion seurakuntayhtymän kaupunkialueelle, joka käsittää kaupunkiseurakunnat sekä Kallaveden seurakunnan kaupunkimaiset alueet. Toinen ryhmä laatii kiinteistöstrategian maaseutualueelle, johon kuuluvat
Järvi-Kuopion seurakunta sekä Maaningan ja Karttulan alueseurakunnat.
Kaupunkialueen kiinteistöstrategiassa tulee tarkastella, millainen palvelurakenne kaupunkialueella tarvitaan, mistä kiinteistöistä voidaan luopua, mitä uusia toimitiloja tarvitaan. Tarkastelun lähtökohtana tulee olla
toiminnalliset tarpeet tulevaisuudessa sekä kiinteistöjen vuosikustannusten pienentäminen. Lisäksi investoinnit tulee mitoittaa käytettävissä oleviin varoihin. Strategia laaditaan vuoteen 2030 saakka. Kaupunkialueen
strategian tulee olla valmis 31.5.2020 mennessä. Ryhmään kuuluu Alavan, Puijon, Kallaveden ja Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrat, yksi
seurakuntaneuvoston nimeämä luottamushenkilö kustakin em. seurakunnasta ja Männistön seurakunnasta, YKN:n puheenjohtaja, hallintojohtaja
ja kiinteistöpäällikkö. Ryhmän puheenjohtajana toimii YKN:n puheenjohtaja.
Maaseutualueen kiinteistöstrategiassa keskeistä on käytössä olevan kiinteistökannan vähentäminen ja vuosikustannusten saattaminen nykyistä
selvästi alemmalle tasolle. Lisäksi kiinteistöjen korjauskustannukset tulee
mitoittaa käytettävissä oleviin varoihin. Strategia laaditaan vuosille 2020 2030 ja sen tulee olla valmis 30.9.2020. Tarkasteluun tulee ottaa myös
hiilineutraalisuus. Ryhmään kuuluu Järvi-Kuopion ja Kallaveden seurakuntien kirkkoherrat, yksi seurakuntaneuvoston nimeämä luottamushenkilö Kallavedeltä ja kaksi Järvi-Kuopiosta, yksi luottamushenkilö sekä pohjoiselta että eteläiseltä alueelta, molemmat nimeää seurakuntaneuvosto.
Lisäksi ryhmään kuuluu YKN:n puheenjohtaja, hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Ryhmän puheenjohtajana toimii YKN:n puheenjohtaja.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa, että
- kiinteistöstrategiaryhmiä täydennetään siten, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kaupunkialueen kiinteistöstrategiaryhmän ja maaseutualueen kiinteistöstrategiaryhmän jäseneksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17
RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖKSET JA TOIMINTAKERTOMUKSET
Yhteinen kirkkovaltuusto on 6.6.1995 velvoittanut testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle.
Päätösesitys:

Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että
seurakuntien hallinnoimien testamentti- ja lahjoitusrahastojen tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia ei enää tuoda yhteiseen kirkkoneuvostoon eikä
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yhteiseen kirkkovaltuustoon, koska seurakuntaneuvostot käsittelevät ja
hyväksyvät tilinpäätökset ja toimintakertomukset.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle tuodaan vuosittain yhteenveto testamenttirahastojen varallisuudesta ja varojen käytöstä.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18
VUOSITILASTO 2019
Keskusrekisterin Vuositilastoon 2019 (Liite 1) on koottu keskeisiä tunnuslukuja Kuopion ev.lut seurakuntien jäsenmääristä ja niissä viime vuoden
aikana tapahtuneista muutoksista, ikärakenteesta, kirkkoon liittymisistä ja
kirkosta eroamisista sekä rippikoulun käyneiden, solmittujen avioliittojen
ja avioerojen lukumääristä. Edellisen vuoden vastaavat luvut on esitetty
suluissa.
Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2019 oli 87 528 (88 421). Jäsenmäärä väheni näin vuoden 2019 aikana 893 (1 208) henkilöllä. Jäsenmäärä kasvoi ainoastaan Alavan seurakunnassa. Kasvu selittyy ennen kaikkea seurakunnan alueella tapahtuvalla uudisrakentamisella ja
sen mukanaan tuomalla muuttovoitolla.
Kirkosta erosi vuoden 2019 aikana 1 526 (1 675) henkilöä, 1,7 % seurakuntien jäsenmäärästä. Eronneita oli edelleen selvästi eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä 18–29 –vuotiaat, 696 (755) henkilöä eli 45,6 % (45,1
%) kaikista eronneista. Pienimmät ikäryhmät olivat puolestaan alle 18vuotiaat, 1,3 % (1,7 %) eronneista, ja yli 60-vuotiaat, 6,6 % (9,1 %) eronneista.
Kirkkoon liittyi vuoden 2019 aikana 370 (339) uutta jäsentä, 0,4 % seurakuntien jäsenmäärästä. Myös liittyneitä oli eniten ikäryhmässä 18–29 –
vuotiaat, 114 (93) henkilöä eli 30,8 % (27,4 %) kaikista liittyneistä.
Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 689 (770) henkilöä. Kastettujen osuus
kaikista syntyneistä on viime vuosina laskenut. Vuonna 2019 kastettujen
osuus kaikista Kuopion seurakuntien alueella syntyneistä oli ennakkotietojen mukaan 67,9 % (72,0 %). Kuolleita oli 995 (1 055). Luonnollinen jäsenmäärän väheneminen oli näin 306 jäsentä (285).
Seurakuntien muuttovoitto oli vuoden 2019 aikana 567 (413) jäsentä.
Muuttovoitto perustuu Kuopion kaupungin jatkuneeseen kasvuun.
15-vuotiaiden seurakunnan jäsenten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli
92 % (92 %).
Kirkollisia vihkimisiä jäsenistön vihkimisistä oli tilastovuonna 212 (242) ja
siviilivihkimisiä 181 (206). Kirkollisten vihkimisten osuus oli näin 53,9 %
(54,0 %). Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 228 (236) avioliittoa.
Vuoden 2019 lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon kuului ennakkoarvion mukaan 70,2 % (71,2 %) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän alueella asuvista.
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Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että Vuositilasto 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1: Vuositilasto 2019
19
LAUSUNNON ANTAMINEN ESITYSLUONNOKSESTA KIRKKOLAIN JA KIRKKOJÄRJESTYKSEN KIRKONKIRJOJENPITOA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA JA TIEDONHALLINTALAIN OMAKSUMISESTA
Kirkkohallitus on lähettänyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle lausuntopyynnön koskien esitysluonnosta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kirkonkirjojenpitoa koskevien säännösten muuttamisesta ja tiedonhallintalain
omaksumisesta, liite 2. Säännösmuutosten keskeinen sisältö koskee kirkonkirjojenpidon uudelleen organisoimista seurakuntien yhteisiin keskusrekistereihin, rekisterinpitäjien vastuunjaon selkeyttämistä, kirkonkirjoja
koskevan sääntelyn yhtenäistämistä sekä EU:n yleisen tietosuojaasetuksen että väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston
varmennepalveluista annetun lain kanssa sekä tiedonhallintalain tiettyjen
säännösten omaksumista koskemaan kirkollisia viranomaisia. Esitysluonnos on liitteenä 3.
Kirkkohallitus pyytää lausumaan erityisesti seuraavista seikoista:
- esityksen tavoitteet ja niiden toteutuminen
- kirkonkirjojenpidon uudelleen organisointi
- keskusrekisterien muodostamista koskeva sääntely
- rekisterinpitäjät ja niiden vastuunjako
- tiedonhallintalain omaksuminen ehdotetuilta osin
- esityksen vaikutusten arviointi
Esitys kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kirkonkirjojenpitoa koskevien säännösten muuttamisesta vie säännöstasolle kirkkohallituksen jo aiemmin tekemän linjauksen, jonka mukaan kirkonkirjojenpito keskitetään jatkossa
keskusrekistereihin. Tämä linjausta voidaan pitää kannatettavana, koska
sen kautta voidaan päästä aiempaa yhtenäisempiin toimintatapoihin ja
palveluiden tasapuolisuuteen sekä turvata viranomaistoimintojen edellyttämää osaamista ja ammattitaidon ylläpitoa. Myös toiminnan tuottavuus
tullee paranemaan keskittämisen myötä.
Esitetyssä muodossa säännökset eivät aseta mitään raameja perustettaville keskusrekistereille niiden koon tai organisointitavan suhteen. Tätä
voi pitää esityksen heikkoutena, koska se voi johtaa niin pienten tai hajautettujen keskusrekisterien perustamiseen, etteivät asetetut tavoitteet
toteudu. Myös keskusrekisterin laajenemisen vieminen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi tuntuu hallinnollisesti liian raskaalta menettelyltä.
Tiedonhallintalain säännösten omaksumisella koskemaan osittain myös
kirkollisia viranomaisia pyritään yhtenäistämään tiedonhallintaa ja tietoturvaa koskevaa sääntelyä muun julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan sääntelyn kanssa. Esitetyssä laajuudessa säädösten omaksuminen
johtaa seurakunnissa hallinnollisen työn lisääntymiseen asiarekisterien ja
asiadiaarien ylläpitämisen myötä. Tätä ei voine pitää toivottavana kehi-
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tyksenä vähenevien resurssien aikana. Velvoite lokitietojen keräämiseen
kaikista kirjautumista vaativista järjestelmistä aiheuttaisi puolestaan lisäkustannuksia, kun järjestelmiin täytyisi hankkia tämä ominaisuus.
Päätösesitys:

Rekisterinjohtaja ehdottaa,
- että esitysluonnoksesta annetaan liitteenä 4 oleva lausunto.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2: lausuntopyyntö
Liite 3: esitysluonnos
Liite 4: lausunto
20
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

21
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

22
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.

Liite 5: Muutoksenhakuohje ja valitusosoitus.
23
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.15.

Aulikki Mäkinen
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 17.2.2020

Eero Koivisto

Taina Tammekann

