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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 on postitettu hallintovirastosta 10.6.2014.
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Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

139
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Niskanen ja Maija Taskinen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 17.6 – 1.7.2014 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

140
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

141
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN KEHITYKSESTÄ 1.1 – 30.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti talouden kehityksestä 1.1 – 30.4.2015
on esityslistan liitteenä 1.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

142
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 30.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava neljännesvuosittain seurakuntayhtymän
sijoitustoiminnasta. Raportti sijoitustoiminnasta 30.4.2015 on esityslistan
liitteenä 2.
Hallintojohtaja esittelee sijoitustoiminnan raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että sijoitustoiminnan raportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

143
VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 – 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA
Kuopion seurakuntayhtymän tuloveroprosentti korotettiin vuoden 2011
alusta 1,40 %:sta 1,50 %.iin seurakuntaliitosten seurauksena. Lähinnä
veroprosentin korottamisesta johtuen vuoden 2011 tilinpäätös oli ylijää-
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mäinen. Vuonna 2012 seurakuntayhtymän talouden kehitys kääntyi laskuun. Vuoden 2012 tilinpäätös oli pitkästä aikaa alijäämäinen. Alijäämä
johtui pääasiassa verotulojen kasvun pysähtymisestä ja kääntymisestä
laskuun. Verotuloja kertyi 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2011. Vuonna
2013 verotulot kasvoivat poikkeuksellisen paljon eli n 7 %. Vuoden 2013
tilinpäätös oli yli 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myös vuoden 2014 tilinpäätös oli selkeästi ylijäämäinen, vaikka verotulot laskivat 1,3 %. Ylijäämän mahdollisti se, että myös toimintakulut vähenivät 2,4 %:lla.
Kuluvana vuonna viiden ensimmäisen kuukauden aikana kirkollisverotuloja on kertynyt 1 % enemmän kuin vuonna 2014 ja yhteisöveron tuotto
on ollut 14,2 % suurempi kuin vuotta aiemmin.
Kahdesta poikkeuksellisen positiivisesta tilinpäätöksestä huolimatta seurakuntayhtymän taloudessa on olemassa rakenteellista epätasapainoa.
Tästä syystä strategiaprosessissa sovittuja tasapainottamistoimenpiteitä
on syytä määrätietoisesti edelleen jatkaa ja jopa nopeuttaa.
Esityslistan liitteenä 3 on ehdotus vuoden 2016 talousarvion käyttötalousosan kehyksiksi. Kehykset on laadittu siten, että kirkollisverotulojen
on arvioitu pienenevän vuonna 2015 1 %:lla ja vuonna 2016 1 %:lla. Seurakunnat eivät saa enää vuoden 2016 alusta yhteisöveroa. Yhteisövero
korvataan valtionapurahoituksella. Valtion rahoituksessa jakoperusteena
seurakunnille on kuntien väkimäärät. Valtionosuutena seurakunnille jaetaan vuonna 2016 107 milj. euroa. Tästä Kuopion seurakuntayhtymän
osuus on arvioitu 2 336 000 euroksi. Henkilöstömenojen on arvioitu kasvavan 1,3 %:lla vuonna 2016 vuoden 2015 toukokuun lopun tasosta. Tästä kasvusta HAVA:n osuus on n. 0,5 %. Toimintayksiköille säästösuunnitelmassa esitettyä yhteensä 500 000 euron vuotuista säästövelvoitetta ei
ole mahdollista toteuttaa ilman henkilöstömäärän radikaalia vähentämistä. Säästövelvoite joudutaankin jaksottamaan vuosille 2016 – 2021, jolloin on mahdollista käyttää hyväksi ns. luonnollista poistumaa
Ehdotus toimintayksiköille annettavaksi talousarvion laadintaohjeeksi on
esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja esittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman
laadinnan perusteita tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien
2017 – 2018 toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset liitteen 3
mukaisena ja
2. että toimintayksiköille annetaan liitteen 4 mukainen laadintaohje.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

144
PERHENEUVOJAN OSA-AIKAISEN (52 %) VIRAN TÄYTTÄMINEN
Perheneuvoja Tuula Makkonen on jäänyt eläkkeelle 1.6.2015 alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 16.12.2014, että perheneuvojan osaaikainen 52 % virka voidaan täyttää.

KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2015
7/2015

4

Viran täyttöilmoitus julkaistiin Savon Sanomissa 1.3.2014 ja virka oli
avoinna työvoimahallinnon sivuilla ja kirkon nettisivuilla 1.3 – 27.3.2015
välisen ajan. Virkaa haki 27 henkilöä, joista kaksi ei täyttänyt virkaan
vaadittavaa muodollista pätevyyttä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan
liitteenä 5.
Viran hakuilmoituksessa edellytettiin hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, soveltuvuutta alalle, perheneuvojakoulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja
itsenäistä työotetta. Perehtyneisyys pari- tai perhetyöhön katsottiin eduksi.
30.3.2015 palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja Heli Vuojärvi, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Reijo Leino, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Irene Venejärvi pitivät
kokouksen, jossa käytiin läpi kaikki hakemukset ja päätettiin haastatteluun kutsuttavat. Hakijoiden tehtävään soveltuvan työkokemuksen ja koulutuksen perusteella työryhmä päätti kutsua haastatteluun Leena Järveläisen, Pirjo Salmisen, Kaarina Savolaisen ja Raili Tiihosen.
Haastattelut pidettiin 13.4.2015 Heli Vuojärven, Arja Keräsen ja Irene Venejärven toimesta käyttäen perheneuvontatyöhön soveltuvaa haastattelurunkoa. Suoritetusta haastattelusta on laadittu muistio, joka on esityslistan liitteenä 6.
Haastattelun perusteella haastattelutyöryhmä päätti yksimielisesti lähettää Helsinkiin psykologisiin testeihin Leena Järveläisen, Kaarina Savolaisen ja Raili Tiihosen. Psykologiset testit ja kirkkohallituksen kasvatus- ja
perhetyönjohtajan Päivi Kähkösen ja koulutussihteerin Anne Anttosen
haastattelut olivat Helsingissä 20 - 21.4.2015.
Haastattelutyöryhmä kokoontui 11.5.2015 ja tutustui soveltuvuustestien
tuloksiin ja kirkkohallituksen haastattelijoiden puhelimitse Irene Venejärvelle kertomiin vaikuteltiin haastatelluista.
Psykologisten testitulosten, terapiatyökokemuksen ja haastatteluissa
saadun vaikutelman pohjalta työryhmä päätti yksimielisesti esittää, että
perheneuvojan 52 % osa-aikaiseen virkaan valitaan psykologi Kaarina
Savolainen ja hänen kieltäytymisensä varalle psykologi Leena Järveläinen.
Yhteisen palvelutyön johtokunta käsitteli asiaa 18.5.2015. Johtokunta
päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheneuvojan osaaikaiseen virkaan valitaan psykologi Kaarina Savolainen ja hänen kieltäytymisensä varalle psykologi Leena Järveläinen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että perheneuvojan osa-aikaiseen (52%) virkaan valitaan psykologi
Kaarina Savolainen,
2. että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan psykologi Leena Järveläinen,
3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla ja
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4. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan seurakuntayhtymälle.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

145
VASTINEEN ANTAMINEN SOTKAMON URKURAKENTAJAT OY:N VALITUKSEEN JA
URKUJEN HUOLTOHANKINNAN JATKAMINEN
Tuomiokirkon peruskorjaustyö käynnistyi kuluvan vuoden tammikuussa.
Peruskorjaustyön on arvioitu valmistuvan syyskuun 2015 loppuun mennessä. Peruskorjaustyö ajoitettiin tarkoituksella siten, että kirkko olisi peruskorjattu ennen juhlavuotta 2016, jolloin vietetään tuomiokirkon 200vuotisjuhlaa.
Peruskorjaustyöhön ja kirkon 200-vuotisjuhliin liittyen on tarkoitus toteuttaa myös kirkon urkujen täyshuolto. Urkujen perushuoltoa koskeva tarjouspyyntö julkaistiin 27.3.2015 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa
HILMA.ssa. Tarjousaika päättyi 17.4.2015. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jätti kolme toimittajaa, Sotkamon Urkurakentajat Oy, Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy ja Urkuasiantuntija Marko Koskinen.
Kiinteistöpäällikkö Petri Rautio ja urkuri Anu Pulkkinen avasivat tarjoukset
17.4.2015. Urkuasiantuntija Marko Koskisen ei katsottu täyttävän tarjoajalle asetettuja kelpoisuusvaatimuksia ja tarjous päätettiin hylätä. Kaksi
muuta tarjouksen tekijää, Sotkamon Urkurakentajat Oy ja Urkurakentamo
Veikko Virtanen Oy, täyttivät tarjoajalle esitetyt kelpoisuusehdot. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että ratkaisu tehdään kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteella, jossa hinnan painoarvo on 40 % ja laadun 60
%. Suoritetun vertailun perusteella Urkurakentamo Veikko Virtasen tarjous todettiin kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi. Tarjousten vertailusta laadittu yhteenveto ja muistio ovat esityslistan liitteenä 7.
Hallintojohtaja teki 23.4.2015 viranhaltijapäätöksen urkujen täyshuollon
hankinnasta. Täyshuollon toteuttajaksi valittiin Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy kokonaistaloudellisesti edullisimpana.
Sotkamon Urkurakentajat Oy valitti päätöksestä Markkinaoikeuteen. Valitus on esityslistan liitteenä 8. Markkinaoikeus on pyytänyt seurakuntayhtymältä vastinetta valitukseen. Vastinepyyntö on liitteenä 9.
Sotkamon Urkurakentajat Oy vaatii, että Markkinaoikeus
1. kumoaa valituksen kohteena olevan päätöksen ja kieltää hankintayksikköä (seurakuntayhtymää) noudattamasta virheellistä menettelyä
sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä,
2. toissijaisesti määrää hankintayksikön maksamaan Sotkamon Urkurakentajat Oy:lle hyvitysmaksua 8 322,58 euroa, sekä
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3. joka tapauksessa velvoittaa hankintayksikön korvaamaan Sotkamon
Urkurakentajat Oy:n oikeudenkäyntikulujen arvonlisäverottoman määrän laillisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulut
Markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.
Valitustaan Sotkamon Urkurakentajat Oy perustelee sillä, että hankintamenettelyssä ja hankintapäätöksessä on tapahtunut selviä virheitä, jotka
ovat vaikuttaneet hankintakilpailun lopputulokseen. Valittajan mukaan
hankintapäätöksen pisteytys on tehty väärin. Erityisesti laadun osalta kokemus vastaavista puhdistus- ja huoltotöistä ja kokemus urkujen äänityksestä on valittajan mielestä väärin pisteytetty.
Ehdotus Markkinaoikeudelle annettavaksi vastineeksi on esityslistan liitteenä 10. Vastineessa esitetään, että Markkinaoikeus hylkäisi valituksen
perusteettomana ja velvoittaisi valittajan korvaamaan seurakuntayhtymälle sen oikeudenkäyntikulut.
Tuomiokirkon urkujen täyshuolto oli tarkoitus ajoittaa kirkon peruskorjaustyön yhteyteen. Tavoitteena on ollut, että urut olisivat priimakunnossa ennen Tuomiokirkon 200-vuotisjuhlavuotta 2016. Sotkamon Urkurakentajat
Oy ei ole valituksessaan vaatinut hankinnan keskeyttämistä. Myöskään
Markkinaoikeus ei ole sitä edellyttänyt.
Seurakuntayhtymällä on mahdollisuus halutessaan jatkaa hankintaa, toisin sanoen tehdä sopimus Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n kanssa
urkujen täyshuollosta ja toteuttaa huolto suunnitellulla tavalla. Riskinä
tässä menettelyssä on, että valittajalla on oikeus saada vahingonkorvausta 8 322,58 euroa ja oikeudenkäyntikulut, mikäli Markkinaoikeus hyväksyy valituksen.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan hankintaa kannattaa jatkaa vahingonkorvausriskistä huolimatta. Mikäli jäädään odottamaan Markkinaoikeuden päätöstä, ei urkuja ehditä huoltaa juhlavuoden alkuun mennessä.
Tällöin huoltotyö siirtyisi mahdollisesti useilla vuosilla, eivätkä urut olisi
priimakunnossa juhlavuonna. Myös huoltotyön hinta nousisi merkittävästi
nykyisestä. Markkinaoikeudelle voitaisiin vastineen antamisen yhteydessä ilmoittaa, että seurakuntayhtymä jatkaa hankintaa valituksesta huolimatta.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Markkinaoikeudelle annetaan liitteen 10 mukainen vastine ja
2. että Markkinaoikeudelle ilmoitetaan, että seurakuntayhtymä jatkaa
hankintaa valituksesta huolimatta.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

146
SOPIMUKSEN TEKEMINEN NILSIÄN HERÄTTÄJÄJUHLIEN JÄRJESTÄMISESTÄ
Valtakunnalliset Herättäjäjuhlat järjestetään vuosittain. Perinteeksi on
muodostunut, että juhlat toteutetaan yhteistyössä paikallisen seurakunnan, kaupungin/kunnan ja Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosaston kanssa.
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Nilsiän seurakunta, Nilsiän kaupunki ja Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosasto tekivät syksyllä 2008 Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunnalle
anomuksen Herättäjäjuhlien järjestämiseksi Nilsiässä vuonna 2017. Keskeisenä perusteluna oli, että ko. vuonna tulee kuluneeksi 240 vuotta Paavo Ruotsalaisen syntymästä.
Nilsiän kaupunki liittyi Kuopion kaupunkiin ja Nilsiän seurakunta JärviKuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää vuoden
2013 alusta. Vaikka Nilsiän kaupunkia ja seurakuntaa ei enää ole olemassa, ajatus Herättäjäjuhlien järjestämisestä Nilsiässä vuonna 2017 on
olemassa.
Kuopion kaupungin, Kuopion seurakuntayhtymän, Järvi-Kuopion seurakunnan ja Herättäjä-Yhdistyksen edustajat kokoontuivat 19.8.2013 pohtimaan herättäjäjuhlien järjestämistä. Tuossa neuvottelussa sovittiin, että
Kuopion kaupunki, Kuopion seurakuntayhtymä ja Herättäjän paikallisosasto tekevät anomuksen vuoden 2017 Herättäjäjuhlien saamiseksi
Kuopioon. Juhlapaikkana toimisi edelleen Nilsiä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.10.2013 tehdä yhdessä Kuopion kaupungin ja Herättäjän Nilsiän paikallisosaston kanssa anomuksen Herättäjä-yhdistyksen päätoimikunnalle Herättäjäjuhlien saamiseksi Nilsiään
vuonna 2017. Herättäjä-Yhdistyksen päätoimikunta on päättänyt
16.12.2013 myöntää Herättäjäjuhlien järjestämisen Nilsiään 7 - 9.7.2017.
Herättäjäjuhlien järjestämisestä on ollut tapana tehdä HerättäjäYhdistyksen ja järjestävän seurakuntatalouden kanssa erillinen järjestämissopimus. Siinä määritellään mm. molempien osapuolien taloudelliset
vastuut ja Herättäjäjuhlien organisaatio. Sopimukseen on myös sisällytetty maininta seurakuntayhtymän taloudellisesta sitoutumisesta juhlien järjestämiseen. Seurakuntayhtymä sitoutuu myöntämään juhlille 100 000
euroa avustuksen, huolehtimaan juhlien pääsihteerin ja toimistosihteerin
palkkaus- ym menoista, juhlien valmisteluihin liittyvistä matkamenoista, tila- ja rakennuttamismenoista, erikseen sovittavista viestinnän ja hallinnon
menoista sekä juhlien jälkeisen talkoolaisten kiitostilaisuuden menoista.
Seurakuntayhtymä joutuu rahoittamaan juhlia arviolta n 200 000 eurolla.
Enimmäisavustussummaksi on määritelty 230 000 euroa. Ehdotus Nilsiän
Herättäjäjuhlien järjestämissopimukseksi on esityslistan liitteenä 11.
Sopimuksen mukaan seurakuntayhtymä nimeää myös herättäjäjuhlien
juhlatoimikunnan. Juhlatoimikunnan nimeämistä ei ole tässä vaiheessa
mahdollista tehdä, koska ei ole tietoa muiden toimikuntien jäsenistä. Asiasta on tarkoitus päättää yhteisen kirkkoneuvoston elokuun kokouksessa.
Järjestämissopimuksen lisäksi on ollut tapana tehdä erilliset kumppanuus- ja yhteistoimintasopimukset Herättäjä-Yhdistyksen, järjestävän
seurakunnan ja järjestelyissä mukana olevan kaupungin/kunnan kanssa.
Näillä sopimuksilla sovitaan järjestelyjen yksityiskohdista.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hyväksytään sopimus Nilsiän Herättäjäjuhlien järjestämisestä,
2. että sitoudutaan
230 000 eurolla,

rahoittamaan

Nilsiän

Herättäjäjuhlia

enintään
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3. että valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja hallintojohtaja allekirjoittamaan järjestämissopimus.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

147
TIETOLIIKENNEOPERAATTORIN VALINTA
Kuopion ev. lut. seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana Itä-Suomen
IT-aluekeskuksessa. Aluekeskuksen muodostaa 44 seurakuntataloutta
Kuopion ja Mikkelin hiippakunnista. Seurakuntien tietoliikennetarpeet hoidetaan yhteisellä tietoliikenneverkolla. Nykyisen tietoliikenneverkon operaattorina toimii Sonera. Soneran kanssa tehty sopimus ja optiovuosi ovat
päättyneet 31.3.2015.
Itä-Suomen IT-aluekeskuksen johtokunta päätti 17.2.2015 käynnistää tietoliikenneoperaattori-kilpailutuksen. Kilpailutus annettiin ulkopuolisen
konsultin, Learnpoint Oy:n, tehtäväksi.
Kilpailutusta koskeva tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMA:ssa 24.4.2015. Menettelytapana oli EU kynnysarvon ylittävä avoin menettely. Tarjousten jättöaika päättyi 9.6.2015 klo
10.00.
Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi katsottu ratkaisu. Kokonaistaloudellisesti edullisin
ratkaisu muodostuu seuraavien tekijöiden perusteella:
-

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan laadun (60 %) ja hinnan
(40 %) perusteella
Laatua arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:
o yleiset vaatimukset
o tarjottavat yhteydet ja palvelut
o saatavuus (135 toimipistettä)
o SLA 24/7: ylläpito- ja käytettävyysvaatimukset
o SLA 4 h: ylläpito- ja käytettävyysvaatimukset
o SLA 12h: ylläpito- ja käytettävyysvaatimukset
o sanktiot
o raportointi
o optiot.

Laernpoint Oy tekee vertailun tarjouksista sekä ehdotuksen operaattorin
valinnasta. IT-alueen johtokunta käsittelee asiaa 11.6.2015 ja antaa siitä
lausuntonsa. Lausunto esitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa.
Hallintojohtaja tekee esityksensä kokouksessa.
IT-alueen johtokunta käsitteli asiaa 11.6.2015. Johtokunta päätti esittää
yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tietoliikenneverkon operaattoriksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt TeliaSonera
Finland Oyj.
Yhteenveto saaduista tarjouksista jaettiin kokouksessa. Liite 22.
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Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että tietoliikenneverkon operaattoriksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehnyt TeliaSonera Finland Oyj.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

148
AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JOONA SARASTEELLE JORDANIAN JA PYHÄN MAAN LUTERILAISEN KIRKON JA KUOPION HIIPPAKUNNAN YHTEISTYÖPROJEKTIN VAPAAEHTOISTEHTÄVIIN OSALLISTUMISEEN
Kuopion hiippakunnalla on kumppanuussopimus Jordanian ja Pyhän
maan evankelis-luterilaisen kirkon (ELCJHL) kanssa. Sopimus tähtää uudenlaisten, kirkkojenvälisten yhteydenpitomuotojen kehittämiseen sekä
lähetystyöhön sitoutumisen kasvuun. Alkuperäinen kumppanuussopimus
allekirjoitettiin vuonna 2009 ja se uusittiin keväällä 2014.
Jordanian ja Pyhän maan evankelis-luterilaisen kirkon juuret ulottuvat
1800-luvun puoliväliin, jolloin amerikkalaiset ja saksalaiset lähetystyöntekijät aloittivat työnsä Palestiinassa. Tällä hetkellä kirkolla on kuusi seurakuntaa, joista yksi sijaitsee Jordanian Ammanissa, neljä palestiinalaisalueella (Ramallah, Beit Sahour, Beit Jala ja Betlehem) sekä yksi Jerusalemissa. Kirkolla on lisäksi neljä koulua sekä muita kasvatukseen ja yhteisön kehittämiseen liittyviä toimintamuotoja. Kirkon jäsenmäärä on n.
3000.
Kumppanuussopimuksella hiippakuntamme on sitoutunut mm. keskinäisen vuorovaikutuksen kasvuun, teologisen vaihdon tehostamiseen, yhteistyömuotojen kehittämiseen (mm. työntekijä- ja harjoittelijavaihto erityisesti kirkkomusiikin alalla) sekä ELCJHL:n toiminnan taloudelliseen tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Kumppanuussopimuksen toteuttamiseen hiippakunta on kutsunut alueensa seurakunnat. Kuopiosta
Alavan ja Puijon seurakunnilla on nimikkosopimuksia, joilla tuetaan taloudellisesti ELCJHL:n työtä.
Kirkkomusiikki on yksi keskeisiä yhteistoiminnan kehittämisen muotoja.
ELCJHL ja Suomen Lähetysseura ovat valmistelleet kirkkomusiikin kehittämisprojektia. Valmisteluun ovat osallistuneet hiippakuntasihteeri Jukka
Helle ja Sibelius-Akatemian eläkkeellä oleva rehtori Pekka Vapaavuori.
Puijon seurakunnan kanttori Joona Saraste on kutsuttu vapaaehtoiseksi
kehittämisprojektin kouluttajaksi 15.9 – 13.12.2015 väliseksi ajaksi
ELCJHL:n seurakunnissa. Joona Sarasteelle on myönnetty palkatonta
virkavapaata ko. tehtävän hoitamista varten, jotta Puijon seurakunta voi
palkata sijaisen hänen virkavapaansa ajaksi.
Tehtävän hoitamisesta ei makseta Sarasteelle palkkaa. Suomen Lähetysseura järjestää Sarasteelle asunnon ja korvaa matkat Israelissa ja palestiinalaisalueilla sekä maksaa pienen päivittäisen ateriakorvauksen.
Sen sijaan lentoja Suomesta Israeliin ja takaisin ei Lähetysseura maksa.
Kohtuulliselta tuntuisi, että tällaisessa tapauksessa, jossa seurakunnan
työntekijä jää palkattomalle virkavapaalle ja lähtee vapaaehtoisena hiippakunnallisen yhteistyöprojektin tehtäviin, häntä tuettaisiin myös taloudellisesti. Tämä voisi olla seurakuntayhtymän osuus kumppanuussopimuk-
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sen toteuttamisessa. Joona Sarasteelle voitaisiin antaa avustus tai stipendi, joka korvaisi edestakaiset lennot Suomesta Israeliin. Lisäksi voitaisiin myöntää 500 euron avustus/kuukausi. Tästä aiheutuisi kustannuksia seuraavasti:
-

lentomatkat Israeliin ja takaisin
stipendi 3,5 x 500 €
Yhteensä:

1 000 €
1 750 €
2 750 €

Avustuksen saajana Joona Saraste olisi perusteltua velvoittaa toimittamaan raportti matkastaan ja kokemuksistaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Mikäli nyt alkavasta yhteistyöstä tulee jatkuvaa toimintaa, on seurakuntayhtymässä perusteltua valmistella ja vahvistaa vapaaehtoistehtävien
hoitoa ja taloudellista tukemista koskevat periaatteet.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Joona Sarasteen lentoliput Israeliin ja takaisin maksetaan,
2. että Joona Sarasteelle myönnetään 500 euron avustus/kuukausi 15.9.
– 31.12.2015 väliseksi ajaksi hänen toimiessaan vapaaehtoistyöntekijänä ELCJHL:ssa,
3. että tarvittavat varat, yhteensä 2 750 euroa osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja
4. että Joona Saraste velvoitetaan toimittamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle raportti matkastaan.
Pekka Niiranen esitti, että stipendiä ei makseta. Esitystä ei kannatettu.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

149
VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN DIAKONI SONJA TIRKKOSELLE DIAKONIAN VIRASTA JA
DIAKONIAN VIRAN SIJAISUUDEN HOITAMINEN
Diakoni Sonja Tirkkonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 12 kirjelmän, jossa hän anoo opintovapaata diakonian
virasta 1.9.2015 – 31.8.2016 väliseksi ajaksi. Virka, jota Sonja Tirkkonen
hoitaa on seurakuntayhtymän virka, joka on sijoitettu määräajaksi Alavan
seurakuntaan.
Opintovapaalain 4 §:n mukaan työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta.
Alavan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 3.6.2015. Seurakuntaneuvosto on puoltanut opintovapaan myöntämistä Sonja Tirkkoselle ja esittänyt, että diakonian virka voitaisiin täyttää Sonja Tirkkosen virkavapauden
ajaksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää, että viransijaiseksi valittaisiin
diakoni Pia Jääskeläinen, joka on hoitanut diakonian viransijaisuutta dia-
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koni Sisko Laitisen vuorotteluvapaan aikana ja tuntee Alavan seurakunnan.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan diakonian viran täyttäminen Sonja
Tirkkosen opintovapaan ajaksi on perusteltua Alavan seurakunnan diakoniatyön turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että diakoni Sonja Tirkkoselle myönnetään palkatonta virkavapaata
opintovapaata varten 1.9.2015 – 31.8.2016 väliseksi ajaksi,
2. että diakonian virka täytetään virkavapauden ajaksi ja
3. että diakonian viransijaiseksi valitaan diakoni Pia Jääskeläinen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

150
ERON MYÖNTÄMINEN MARJATTA KEINÄSELLE EMÄNTÄ-VAHTIMESTARIN VIRASTA
Marjatta Keinänen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan
liitteenä 13 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Alavan seurakunnan
emäntä-vahtimestarin virasta 1.9.2015 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 30.3.2015. Kirkkoneuvosto päätti, että Alavan seurakunnan emäntä-vahtimestarin virka
voidaan täyttää määräaikaisena 31.8.2017 saakka.
Virka on ollut haettavana ja se on tarkoitus täyttää tässä kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Marjatta Keinäselle myönnetään ero Alavan seurakunnan emäntä-vahtimestarin virasta 1.9.2015 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

151
ALAVAN SEURAKUNNAN EMÄNTÄ-VAHTIMESTARIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Marjatta Keinänen on jäämässä eläkkeelle Alavan seurakunnan emäntävahtimestarin virasta 1.9.2015 lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi
30.3.2015 luvan täyttää emäntä-vahtimestarin virka määräaikaisesti
31.8.2017 saakka. Virka on seurakuntayhtymän virka, jonka sijoituspaikka on Alavan seurakunta. Pääasiallinen työskentelypaikka on Neulamäen
kirkko.
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Emäntä-vahtimestarin virka oli haettavana sähköisesti seurakuntayhtymän nettisivuilla. Hakuaika päättyi 4.5.2015. Määräaikaan mennessä tuli
kuusi hakemusta, ja hakemuksensa jättivät Amouna Abdelrahin, Anu
Eronen, Katri Hyvärinen, Marja Saarelainen, Minttu Tuovinen ja Lahja
Vehniäinen. Hakijoista on laadittu yhteenveto, joka on esityslistan liitteenä 14.
Hakuilmoituksessa kerrottiin, että emäntä-vahtimestarin tehtäviin kuuluu
Neulamäen seurakuntakeskuksen tiloista, kahvituksista ja ruokailuista
huolehtiminen sekä yhteistyö asiakkaiden ja työmuotojen kanssa. Virkaan
valittavalla tulee olla soveltuva ammattitutkinto ja käytännön tehtävissä
hankittua työkokemusta. Eduksi katsotaan atk-perusosaaminen sekä hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Työtä tehdään tiimeissä, joten hyviä tiimityötaitoja arvostetaan.
Hakumenettelyä on valmisteltu haastattelutyöryhmässä, johon kuuluivat
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, pääemäntä Sinikka Tiirikainen ja ylivahtimestari Hannu Korhonen, joka toimii Alavan seurakunnan kiinteistötoimen henkilökunnan lähiesimiehenä. Haastattelutyöryhmä päätti haastatella kaikki kuusi hakijaa. Hakijoista neljä haastateltiin tiistaina 26.5. ja
kaksi haastateltiin perjantaina 29.5. Suoritetusta haastattelusta on laadittu muistio, joka on esityslistan liitteenä 15.
Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti esittää, että haastattelussa saadun
vaikutelman, tehtävään soveltuvan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella määräaikaisesti 31.8.2017 täytettävään emäntä-vahtimestarin virkaan valitaan restonomi Katri Hyvärinen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle suutalousesimies Lahja Vehniäinen.
Esitystään haastatteluryhmä perusteli sillä, että Katri Hyvärisellä on tehtävään soveltua koulutus sekä käytännön työkokemusta. Koulutuksen,
työkokemuksen ja oman vapaaehtoistoiminnan kautta hänellä on hyvät
valmiudet itsenäiseen, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja vaativaan tehtävään. Seurakunnan toiminta on hänelle tuttua vapaaehtoistoiminnan ja
leirikeskuksissa hankitun työkokemuksen kautta. Haastatteluryhmän
saaman vaikutelman mukaan Hyvärisellä on myös hyvät valmiudet tiimityöskentelyyn.
Lahja Vehniäisellä on tehtävään soveltuva koulutus ja vankka käytännön
kokemus keittiötoimen tehtävissä. Seurakuntien toiminta on Vehniäiselle
tuttua työkokemuksen kautta.
Alavan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 3.6.2015. Seurakuntaneuvosto
päätti esittää, että emäntä-vahtimestarin virkaan valitaan restonomi Katri
Hyvärinen ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle suurtalousesimies Lahja Vehniäinen.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että määräaikaisesti 31.8.2017 saakka täytettävään emäntävahtimestarin virkaan valitaan restonomi Katri Hyvärinen,
2. että hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle valitaan suurtalousesimies Lahja Vehniäinen ja
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3. että valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan seurakuntayhtymälle.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Hannu Koskelainen poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.

152
ERON MYÖNTÄMINEN JUHANI HAKKARAISELLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA
Juhani Hakkarainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 16 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Nilsiän seurakuntamestarin virasta 1.9.2015 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Juhani Hakkaraiselle myönnetään ero Nilsiän seurakuntamestarin virasta 1.9.2015 lukien.
2. että virka voidaan täyttää määräaikaisena 31.12.2015 saakka.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

153
ERON MYÖNTÄMINEN ANTERO MIETTISELLE SEURAKUNTAMESTARIN VIRASTA
Antero Miettinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan
liitteenä 17 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntamestarin virasta 1.9.2015 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Järvi-Kuopion seurakuntamestarin virkaa ei ainakaan tässä vaiheessa ole
tarvetta täyttää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Antero Miettiselle myönnetään ero Järvi-Kuopion seurakuntamestarin virasta 1.9.2015 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

154
ERON MYÖNTÄMINEN LEA LAITISELLE SIIVOOJAN VIRASTA
Lea Laitinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 18 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa Puijon seurakuntaan sijoitetusta siivoojan virasta 1.1.2016 lukien.
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Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan palvelussuhteen
tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Siivoojan virkaa ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarvetta täyttää.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Lea Laitiselle myönnetään ero siivoojan virasta 1.1.2016 lukien.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

155
ERON MYÖNTÄMINEN ANNA-LIISA AUMASELLE TOIMISTONHOITAJAN VIRASTA
Anna-Liisa Aumanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 19 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää toimistonhoitajan virasta 1.1.2016 lukien.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hauta- ja puistotoimiston toimistonhoitajan virka on välttämätöntä täyttää
hauta-asioiden asianmukaisen hoitamisen turvaamiseksi.

Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Anna-Liisa Aumaselle myönnetään ero hauta- ja puistotoimiston
toimistonhoitajan virasta 1.1.2016 lukien ja
2. että toimistonhoitajan virka täytetään.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

156
DIAKONIAKESKUKSEN VAMMAISTYÖN DIAKONIN VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 18.2.2013 Anna-Sofia Olkkolalle opintovapaata vammaistyön diakonin virasta 1.9.2013 – 31.8.2015 väliseksi
ajaksi. Hänen sijaisenaan on toiminut diakoni Leena Vartiainen.
Anna-Sofia Olkkola on ilmoittanut jäävänsä äitiyslomalle 16.7.2015 lukien
ja keskeyttävänsä samasta ajankohdasta lukien opintovapaansa. Olkkola
on ilmoittanut olevansa äitiyslomalla ja sitä seuraavalla vanhempainvapaalla 31.12.2016 saakka.
Yhteisen palvelutyön johtokunta on käsitellyt asiaa 18.5.2015. Johtokunta
on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vammaistyön diakonin viransijaisuus täytettäisiin äitiysloman ja vanhempainvapaan ajaksi. Johtokunta katsoi, että sijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä Kuopion seurakuntayhtymässä tehtävän vammaistyön turvaamiseksi. Lisäksi johtokunta esittää, että vammaistyön diakonin viransijaisuus täytettäisiin haet-

KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

7/2015
7/2015

15

tavaksi julistamatta ja sijaiseksi valittaisiin diakoni Leena Vartiainen. Leena Vartiainen on ilmoittanut olevansa käytettävissä sijaisuutta täytettäessä.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että vammaistyön diakonin viransijaisuus täytetään 16.7.2015 –
26.5.2016 väliseksi ajaksi ja
2. että sijaiseksi valitaan diakoni Leena Vartiainen
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

157
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN DIAKONIN VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN
Järvi-Kuopion seurakunnan diakoni Leena Vartiainen on ollut virkavapaalla omasta virastaan 1.9.2013. Leena Vartiainen on hoitanut samasta
ajankohdasta lukien diakoniakeskuksen vammaistyön diakonin viransijaisuutta. Nykyinen viransijaisuus päättyy 31.8.2015. Vammaistyön diakoni
on jäämässä äitiyslomalle ja sitä seuraavalle vanhempainlomalle.
Leena Vartiainen on ilmaissut halunsa jatkaa vammaistyön diakonin viransijaisena myös äitiysloman ja vanhempainvapaan aikana. JärviKuopion seurakunta on 6.6.2015 myöntänyt Leena Vartiaiselle virkavapaata omasta virastaan 1.9.2015 – 26.5.2016 väliseksi ajaksi diakoniakeskuksen vammaistyön diakonin viransijaisuuden hoitoa varten. Seurakuntaneuvosto on samalla pyytänyt yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
diakonin viran viransijaisuuden täyttämiseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtaja käsityksen mukaan Järvi-Kuopion seurakunnan diakonin
viran täyttäminen on välttämätöntä seurakunnan diakoniatyön turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Järvi-Kuopion seurakunnalle annetaan lupa diakonin viran täyttämiseen Leena Vartiaisen virkavapauden ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

158
JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN III KAPPALAISEN VIRAN OSA-AIKAISEN SIJAISUUDEN
HOITAMINEN
Järvi-Kuopion seurakunnan III kappalaiselle, pastori Kirsi Leinolle, on
myönnetty määräaikainen yhden vuoden mittainen osa-aikainen (50 %)
kuntoutustuki, joka tulee aloittaa viimeistään 1.9.2015. Kirsi Leino on ilmaissut halukkuutensa kuntoutustuen käyttämiseen ja työterveyslääkäri
on sitä suositellut.
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Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
6.6.2015. Seurakuntaneuvosto toteaa, että Kirsi Leinon tehtävänkuvaan
ovat liittyneet Järvi-Kuopion seurakunnan pohjoisen alueen lähiesimiestehtävät, lähetystyön ja kansainvälisen työn papin tehtävät sekä Juankosken alueseurakunnan papin tehtävät. Virkaan liittyviä tehtäviä ei voi
hoitaa osa-aikaisessa työajassa eikä näin merkittäviä osatehtäviä voida
kohtuudella siirtää muiden viranhaltijoiden vastuulle tällä aikataululla.
Tästä syystä seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa saada täyttää III kappalaisen virka osa-aikaisesti (50 %) 1.9.2015 –
31.8.2016 väliseksi ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan III kappalaisen viran täyttäminen osaaikaisesti on edellä esitetyn perusteella perusteltua.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään III kappalaisen
virka osa-aikaisesti 1.9.2015 – 31.8.2016 väliseksi ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

159
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ PETRI RAUTION SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kiinteistöpäällikkö Petri Rautio on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
esityslistan liitteenä 20 olevan kirjelmän, jossa hän anoo sivutoimilupaa.
Petri Rautio ilmoittaa, että hänellä on toiminimi, joka on ollut toiminnassa
vuodesta 2008. Toiminimenä on Insinööritoimisto Petri Rautio. Rautio on
toiminut lähinnä loma-asuntojen ja omakotitalojen vastaavan mestarina
ja/tai pääsuunnittelijana Kuopiossa ja lähikunnissa. Insinööritoimiston työt
Rautio tekee virka-ajan ulkopuolella. Petri Rautio katsoo, että hänen sivutoimensa pitää hänet ajan tasalla yksityissektorin rakentamisessa, mikä
tukee myös hänen omaa tehtäväänsä seurakuntayhtymässä.
Kirkkolain 6 luvun 30 §:n mukaan sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta,
palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen,
ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää
määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi
tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa myöskään vaarantaa
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata
tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työantajaa.
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Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n mukaan viranhaltija ei saa pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien
suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa.
Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa ja ettei se muutenkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Seurakuntayhtymässä vastaavia sivutoimilupia on myönnetty mm. kanttoreille musiikin opetustehtävissä toimimista varten. Hallintojohtajan käsityksen mukaan sivutoimiluvan myöntämiselle ei ole estettä. Sivutoimilupa
voitaisiin myöntää määräaikaisena vuoden 2016 loppuun.
Hallintojohtaja ehdottaa,

Kirkkoneuvosto:

1

että kiinteistöpäällikkö Petri Rautiolle myönnetään sivutoimilupa ja

2

että sivutoimilupa myönnetään määräaikaisena vuoden 2016 loppuun.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

160
KAMARIYHTYE VAHTIVUOREN AVUSTUSANOMUS
Kamariyhtye Vahtivuori on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 21 olevan kirjelmän, jossa se anoo seurakuntayhtymältä ja
tuomiokirkkoseurakunnalta yhteensä 1 770 euron avustusta yhtyeen Tallinnaan Nömmen ystävyysseurakuntaan suuntautuvan konserttimatkan
kustannuksiin.
Nömmen luterilainen seurakunta on Kuopion seurakuntien ystävyysseurakunta. Nömmen seurakunnan kirkkoherra Ove Sander on kutsunut kamariyhtyeen esiintymään syksyllä 2015 sekä Nömmen Rauhan kirkossa
että Lunastajan kirkossa. Ohjelmassa tulisi olemaan 19.9. konsertti Lunastajan kirkossa sekä 20.9. avustaminen messussa ja pieni musiikkituokio Nömmen Rauhan kirkossa. Kamariyhtyeessä on kuusi soittajaa.
Yksi soittajista on tuomiorovasti Matti Järveläinen, joka on ollut aikanaan
luomassa Nömmen ystävyysseurakuntasuhdetta ja pitää edelleen jatkuvasti yhteyttä Ove Sanderiin ja Nömmen seurakuntaan. Ove Sander on
myös pyytänyt Matti Järveläistä pitämään molemmissa kirkoissa järjestettävissä tilaisuuksissa puheen.
Ystävyysseurakuntasuhteita hoidetaan usein viranhaltijatasolla. Kamariyhtye Vahtivuoren vierailu olisi selkeästi seurakuntalaisten varaan rakentuva tapaaminen, rakentaisi yhteyttä ja rikastuttaisi Nömmen seurakun-
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nan jumalanpalvelus- ja musiikkielämää. Useimmat kamariyhtyeen jäsenet eivät ole aikaisemmin käyneet Nömmen seurakunnassa.
Hallintojohtaja on keskustellut tuomiorovasti Ilpo Rannankarin kanssa
matka-avustuksesta. Vahtivuoren kamariyhtye on ollut erittäin aktiivisesti
avustamassa tuomiokirkkoseurakunnan jumalanpalveluselämässä ja seurakunnan muissakin tapahtumissa. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 26.5.2015 päättänyt myöntää kamariyhtyeelle 500 euron
avustuksen Nömmen konserttimatkan kustannuksiin.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan kamariyhtyeelle voitaisiin edellä esitettyyn perustuen myöntää 1 270 euron suuruinen avustus Nömmen konserttimatkaan. Kamariyhtye voitaisiin myös velvoittaa toimittamaan raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että kamariyhtye Vahtivuorelle myönnetään 1 270 euron avustus
Nömmen ystävyysseurakuntaan suuntautuvalla konserttimatkalla,
2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista ja
3. että kamariyhtye velvoitetaan toimittamaan matkastaan raportti yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Heikki Juutinen esitti, että avustusta ei myönnetä. Pekka Niiranen, Tuula
Pesonen ja Sirkka Vuorinen kannattivat Heikki Juutisen esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa päätösesitystä kannattavat äänestävät JAA muutosesitystä kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksen tulos: JAA: 0 EI: 8.
Yksi henkilö pidättäytyi äänestyksestä.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti, että avustusta ei myönnetä.

161
HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS
Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää vuosilomaansa seuraavasti:
Loma-oikeus Vuoden 2014 lomaa jäljellä Ehdotus lomaksi Jää jäljelle
38 pv

Kirkkoneuvosto:

10 pv

22.6 – 5.7 10 pv
13.7 - 9.8. 20 pv
Yhteensä: 30 pv

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin anomuksen mukaisena.

18 pv
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162
TYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN VALMISTELEMAAN TALOUSARVION TOIMINTAMÄÄRÄRAHOJEN JA SÄÄSTÖVELVOITTEIDEN JAKOPERUSTEITA VARTEN.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti, että talousarvion toimintamäärärahojen ja säästövelvoitteiden jakoperusteita varten perustetaan työryhmä, joka aloittaa
työnsä vuoden 2015 syksyllä. Valinta tehdään yhteisessä kirkkoneuvostossa.

163
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

164
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 164. Liite no 23.

165
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.35.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 15.06.2015.

Kari Niskanen

Maija Taskinen

