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Aika

Maanantai 13.6.2016 klo 16.30 – 18.55

Paikka

Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio
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Kokoonpano ja läsnäolo
Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä, poistui klo 18.40,

Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

--

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 392.

Matti Jantunen

läsnä

§ 141 käsittelyn aikana

121
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 8.6.2016.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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122
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Marja-Sisko Pihl ja Taina
Tammekann.
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Sisko Pihl ja Taina Tammekann.
Tarvittaessa he toimivat myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 15.6 – 1.7.2016 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

123
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi §§ 140 ja 141
päätettiin ottaa käsiteltäväksi.

124
SEURAKUNTAYHTYMÄN VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1 – 30.4.2016
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava seurakuntayhtymän talouden kehityksestä neljännesvuosittain. Raportti talouden kehityksestä 1.1 – 30.4.2016
väliseltä ajalta on esityslistan liitteenä 1.
Hallintojohtaja esittelee raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että raportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

125
RAPORTTI SEURAKUNTAYHTYMÄN SIJOITUSTOIMINNAN TILANTEESTA 30.4.2016
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteiselle
kirkkoneuvostolle on raportoitava neljännesvuosittain seurakuntayhtymän
sijoitustoiminnasta. Raportti sijoitustoiminnan tilanteesta 30.4.2016 on
esityslistan liitteenä 2.
Hallintojohtaja esittelee sijoitustoiminnan raporttia tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että sijoitustoiminnan raportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 - 2019 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 ylijäämäinen. 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 noin 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. Vuonna 2015 ylijäämä pieneni 1,2 miljoonalla eurolla 580.000 euroon.
Kuluvana vuonna viiden ensimmäisen kuukauden aikana kirkollisverotuloja on kertynyt hivenen vähemmän kuin vuonna 2015. Seurakunnat eivät
saa enää vuoden 2016 alusta lukien yhteisöveroa. Sen sijaan valtio rahoittaa seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoitamista erityisellä
valtion rahoitusosuudella. Yhteisöveroa kertyy kuitenkin vielä aikaisemmilta vuosilta jälkitilityksinä. Kuluvana vuonna seurakuntayhtymä on saanut yhteisöveroa toukokuun loppuun mennessä yhteensä 483.097 euroa,
mikä on 60 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion rahoitusosuutta on kertynyt toukokuun loppuun mennessä yhteensä 995.145 euroa.
Kirkollisverotuloja ja valtion rahoitusosuutta on kertynyt yhteensä 2,3 %
enemmän kuin vastaavana ajankohtana verotuloja yhteensä vuonna
2015.
Vaikka seurakuntayhtymän talous on viime vuosina kehittynyt arvioitua
positiivisemmin, on taloudessa olemassa rakenteellista epätasapainoa.
Tästä syystä strategiaprosessissa sovittuja tasapainottamistoimenpiteitä
on syytä määrätietoisesti edelleen jatkaa ja jopa nopeuttaa.
Esityslistan liitteenä 3 on ehdotus vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan kehyksiksi. Kehykset on laadittu siten, että kirkollisverotulojen
on arvioitu pienenevän vuonna 2016 0,5 %:lla ja vuonna 2017 0,5 %:lla.
Seurakunnat eivät saa enää vuoden 2016 alusta yhteisöveroa. Yhteisövero korvataan valtionapurahoituksella. Valtion rahoituksessa jakoperusteena seurakunnille on kuntien väkimäärät. Valtionosuutena Kuopion
seurakuntayhtymän on arvioitu saavan vuonna 2017 2.336.000 euroa.
Henkilöstömenojen on arvioitu kasvavan 1,0 %:lla vuonna 2017 vuoden
2016 toukokuun lopun tasosta. Tästä kasvusta HAVA:n osuus on n. 0,5
%.
Ehdotus toimintayksiköille annettavaksi talousarvion laadintaohjeeksi on
esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja esittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman
laadinnan perusteita tarkemmin kokouksessa.
Hallintojohtaja ehdottaa,

KUOPION EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

8/2016
8/2016

4

1. että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien
2018 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman kehykset liitteen 3
mukaisena ja
2. että toimintayksiköille annetaan liitteen 4 mukainen talousarvion
laadintaohje.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

127
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2015
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on vuoden 2011 alusta lähtien
katsottu osaksi sisäistä valvontaa. Sisäisen valvonnan järjestäminen seurakuntayhtymässä on yhteisen kirkkoneuvoston asia. Yhteinen kirkkoneuvosto onkin vuodesta 2011 lähtien valinnut toimikaudekseen kiinteän
ja irtaimen omaisuuden tarkastajat.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 11.5.2015 kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi rakennusinsinööri Timo Auvisen ja metsätalouspäällikkö
Tenho Hynösen toimikaudelle 2015 - 2016. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat antaneet kertomuksensa vuoden 2015 osalta. Kertomus on esityslistan liitteenä 5.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

Kirkkoneuvosto:

että kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien kertomus merkitään
tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

128
PUIJON SEURAKUNNAN I KAPPALAISEN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Seurakuntayhtymän asettama Puijon seurakunnan säästövelvoite
edellyttää muutamista viroista luopumista vuoteen 2021 mennessä.
Seurakuntayhtymän linjauksen mukaan palvelussuhteiden vähentäminen tapahtuu luonnollisen poistuman kautta. Seurakuntaneuvosto on
21.10.2015 päivittänyt Puijon seurakunnan säästösuunnitelman, jonka
mukaan I kappalaisen virka lakkautetaan viran tullessa avoimeksi.
Seurakuntaneuvosto on 20.4.2016 päättänyt pyytää tuomiokapitulilta,
että se jättäisi Puijon seurakunnan I kappalaisen viran julistamatta haettavaksi 31.12.2016 saakka.
Papin virkoja perustettaessa on ajateltu, että yhtä virkaa kohden on
noin 3000 seurakunnan jäsentä. Puijon seurakunnassa on 1980-luvulta
lähtien ollut viisi papin virkaa. Sen jälkeen seurakunnan väkiluku on
laskenut hitaasti noin 3000 henkilöllä. Tällä hetkellä seurakunnassa on
noin 11 000 jäsentä.
Vaikka seurakunnan alueelle on rakennettu uusia asuntoja erityisesti
Puijonlaaksoon ja Pihlajalaaksoon, se ei ole vaikuttanut väkimäärään
ratkaisevasti. Kaupungin ennusteiden perusteella on oletettavaa, ettei
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seurakunnan väkiluku kasva merkittävästi, vaikka täydennysrakentaminen jatkuu. On perusteltua edetä säästösuunnitelman mukaisesti ja
esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle I kappalaisen viran lakkauttamista
1.1.2017 lukien.
Puijon seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa 18.5.2016.
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että I kappalaisen virka lakkautetaan 1.1.2017 lukien.
Lapsivaikutusten arviointi: I kappalainen on ollut lähetys- ja diakoniatyön pappi. Papiston työnjako on jatkossa suunniteltu siten, että lapsija perhetyöstä vastaavan papin tehtävät eivät muutu ja nuorisopapin
tehtävänkuvaan lisätään jonkin verran aikuistyötä. I kappalainen on
hoitanut vuosittain yhden rippikoulun, joka siirtyy toisten pappien hoidettavaksi vuorotellen. Näin ollen viran lakkauttamisella ei ole juurikaan vaikutusta seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
- että Puijon seurakunnan I kappalaisen virka lakkautetaan 1.1.2017
lukien.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

129
ERON MYÖNTÄMINEN ELISA HEIKKISELLE POUKAMAN LEIRIKESKUKSEN EMÄNNÄN VIRASTA
Emäntä Elisa Heikkinen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa emännän virasta 1.1.2017 lukien eläkkeelle
siirtymisen vuoksi. Virka on sijoitettu Poukaman leirikeskukseen. Liite 6.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen
kirkkoneuvosto.
Poukaman leirikeskuksen toiminnan turvaamiseksi emännän palvelussuhde on välttämätöntä täyttää.
Henkilöstösuunnitelmassa tehdyn linjauksen mukaan virkoja pyritään
muuttamaan työsuhteiksi aina, kun se on mahdollista. Poukaman emännän virka on yleisen linjan mukaisesti perusteltua muuttaa työsuhteeksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Elisa Heikkiselle myönnetään ero emännän virasta 1.1.2017 lukien ja
2
Kirkkoneuvosto:

että Poukaman leirikeskuksen emännän palvelussuhde täytetään.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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POUKAMAN LEIRIKESKUKSEN EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Poukaman leirikeskuksen emäntä Elisa Heikkinen on jäämässä vanhuuseläkkeelle 1.1.2017. Emännän virka on perusteltua muuttaa työsuhteeksi ja virka lakkauttaa.
Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Poukaman leirikeskuksen emännän vaativuusryhmän 402 virka lakkautetaan 1.1.2017 lukien.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

131
ERON MYÖNTÄMINEN MARJA-LIISA MAHLBERGILLE MÄNNISTÖN EMÄNNÄN VIRASTA
Emäntä Marja-Liisa Mahlberg on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
kirjelmän, jossa hän pyytää eroa emännän virasta 1.11.2016 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Virka on sijoitettu Männistön seurakuntaan.
Liite 7.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan palvelussuhteen tullessa avoimeksi luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan Männistön seurakuntaan sijoitetun
emännän viran muuttaminen emäntä-siivoojan palvelussuhteeksi ja palvelussuhteen täyttäminen on perusteltua.
Henkilöstösuunnitelmassa tehdyn linjauksen mukaan virkoja pyritään
muuttamaan työsuhteiksi aina, kun se on mahdollista. Männistön emännän virka on yleisen linjan mukaisesti perusteltua muuttaa työsuhteeksi ja
muuttaa sen nimike samalla emäntä-siivoojaksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Marja-Liisa Mahlbergille myönnetään ero emännän virasta
1.11.2016 lukien.
2. että Männistön seurakunta oikeutetaan täyttämään emäntä-siivoojan
palvelussuhde.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

132
MÄNNISTÖN SEURAKUNNAN EMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Männistön seurakunnan emäntä on jäämässä vanhuuseläkkeelle
1.11.2016. Emännän virka on perusteltua muuttaa emäntä-siivoojan työsuhteeksi ja virka lakkauttaa.
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Kirkkolain 11 luvun 2 §:n mukaan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että Männistön seurakunnan emännän vaativuusryhmän 402 virka lakkautetaan 1.11.2016 lukien
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

133
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 19.4.2016 myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle eron nuorisotyönohjaajan virasta
1.2.2017 alkaen, eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan yhteinen
kirkkoneuvosto antaa luvan avoimeksi tulevien palvelussuhteitten täyttämiseen.
Tuomiokirkkoseurakunnassa on vain kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa ja
yksi lastenohjaajan työsuhde. Tällä työvoimalla, tietysti täydennettynä
työalojen toimintaan osallistuvien pappien työpanoksella, on hoidettava
koko kasvatuksen kenttä, lapsi-, perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, kouluja rippikoulutyö.
Tuomiokirkkoseurakunta on säästösuunnitelmassaan esittänyt, että taloustilanteen niin vaatiessa, seurakunta voisi luopua puolesta virasta tämän viran tullessa avoimeksi. Seurakuntayhtymässä on menossa talousarviomäärärahojen jakoperusteiden uudistaminen ja myös arvioita
säästötavoitteista tarkistettaneen alaspäin. Molemmat merkitsevät tuomiokirkkoseurakunnan osalta sitä, että tarve säästöihin suunniteltuun viroista luopumiseen jonkin verran vähenee. Juuri nyt ei ole tarvetta vähentää resurssia kasvatustyöstä, joka jo tällä hetkellä tekee työtään hyvin
pienellä resurssilla.
Tuomiokirkkoseurakunnan lapsiasiahenkilöt Kirsi Perämaa ja Tiina Airaksinen ovat antaneet viran täyttöön liittyen seuraavan arvion:
”Nuorisotyönohjaajan viran täyttämisen lapsivaikutukset: Päätöksellä
nuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä on vaikutusta Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuviin lapsiin ja lapsiperheisiin, koska täytettävä tehtävä sisältää työtä lasten, nuorten ja perheiden parissa.
Nuorisotyönohjaajan viran täyttämättä jättäminen vaikuttaisi merkittävästi
Tuomiokirkkoseurakunnan nuoriso-, koulu- ja perhetyöhön. Tällä hetkellä
nuorisotyönohjaajan viran tehtäviin on kuulunut laajasti työtä eri-ikäisten
lasten, nuorten ja heidän perheiden parissa. Viran täyttämättä jättäminen
vaikuttaisi siten, että nykyisellä tavalla ei enää pystyttäisi järjestämään
eri-ikäisten lasten kerhotoimintaa, leirejä, kouluyhteistyötä eikä henkilökohtaista tukea perheille. Virantäyttämättä jättämisellä olisi vaikutuksia
myös rippikoulutyön järjestämisessä jäljelle jäävillä henkilöstöresursseilla.
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Eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen turvataan parhaiten siten, että nuorisotyönohjaajan virka täytetään.”
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa
31.5.2016. Seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa
saada täyttää nuorisotyönohjaajan virka 1.2.2017 lukien, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle. Valmistelussa on otettu huomioon lapsiasiainvaikutukset.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen on välttämätöntä Tuomiokirkkoseurakunnan kasvatustyön turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Tuomiokirkkoseurakunta oikeutetaan täyttämään avoimeksi tuleva
nuorisotyönohjaajan virka.
Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

134
NUORISOTYÖNOHJAAJA PIA SAHI SOUSAN MATKARAPORTTI
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 23.2.2015 nuorisotyönohjaaja Pia Sahi
Sousan matka-avustusanomusta. Kirkkoneuvosto oikeutti Pia Sahi Sousan osallistumaan työajallaan Suomen Lähetysseuran järjestämälle matkalle Nepaliin 21.2 – 6.3 2016. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että matkakustannukset maksetaan seurakuntayhtymän varoista ja että Pia Sahi
Sousan tulee toimittaa raportti matkastaan yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Pia Sahi Sousan matkaraportti on esityslistan liitteenä 8.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että matkaraportti merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

135
VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN DIAKONI SONJA TIRKKOSELLE DIAKONIAN VIRASTA JA
DIAKONIAN VIRANSIJAISUUDEN HOITAMINEN
Diakoni Sonja Tirkkonen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 9 kirjelmän, jossa hän anoo opintovapaata diakonian virasta 1.9.2016 – 31.8.2017 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.
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Alavan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa 6.6.2016. 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 diakoni Sonja Tirkkosen opintovapaan 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 1.9.2016 – 31.8.2017 väliseksi ajaksi,
2. että diakonian virka täytetään virkavapauden ajaksi ja
3. että diakonian viransijaiseksi valitaan diakoni Pia Jääskeläinen.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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ASTA HEIMON RAHASTON METSÄTILAAN LIITTYVÄT SIJOITUKSET
Asta Heimon rahaston metsätila Koivuranta 16:54 siirtyy yhteisen kirkkovaltuuston 23.3.2016 tekemän päätöksen mukaan seurakuntayhtymän
omistukseen ja yhtymä sitoutuu ylläpitämään yhtä Männistön seurakunnan diakonian virkaa vähintään 13 vuotta alkaen 1.9.2016.
Asta Heimon rahastolla on metsätilaan liittyviä rahavaroja
Stora Enso Oyj:n tähtitilillä 38.557,54 euroa ja Osuuskunta Metsäliiton
osuuksia 6.758,85 euroa, yhteensä 45.316,39 euroa.
Tähtitiliä voi kartuttaa ainoastaan puun myynnistä saatavilla tuloilla ja
Metsäliiton osuudet ovat riippuvaisia omistetun metsämaan pinta-alasta.
Koska metsätila siirtyy yhtymälle, on perusteltua siirtää myös nämä erät
yhtymälle ja niitä vastaava erä rahana Asta Heimolle. Menettelyllä
ei ole vaikutusta Asta Heimon rahaston pääoman yhteismäärään.
Asta Heimon rahastolla on ollut oma Y-tunnus. Y-tunnus on syytä lakkauttaa, kun rahaston omaisuus siirtyy seurakuntayhtymälle.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Asta Heimon rahastolla olevia metsätilaan liittyviä Stora Enso
Oyj:n tähtitilillä olevia rahavaroja 38 557.54 euroa ja Osuuskunta
Metsäliiton osuuksia 6 758,85 euroa, yhteensä 45 316,39 euroa siirretään seurakuntayhtymälle,
2. että niitä vastaava rahamäärä siirretään Asta Heimon rahastoon ja
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3. että Asta Heimon testamenttirahaston Y-tunnus lakkautetaan.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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KERTOMUS KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN
TESTAMENTTIRAHASTOJEN TOIMINNASTA VUODELTA 2015
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on kaikkiaan kahdeksan testamenttirahastoa. Vuonna 2012 seitsemän testamenttirahastoa yhdistettiin kahdeksi rahastoksi. Vanhustyön rahastoon yhdistettiin Enni Saxbomin rahasto, Rakel Väinölän rahasto ja Kerttu Heikkisen rahasto. Diakoniatyön
rahastoon yhdistettiin Helmi Tuhkasen rahasto, Irene Kauton rahasto,
Anna-Liisa Siltasalon rahasto ja Hilma Hiltusen rahasto. Lahja Koposen
testamenttirahasto jäi omaksi rahastoksi, koska rahaston hallinta on jaettu diakoniakeskuksen ja Tuomiokirkkoseurakunnan kesken. Yhdistetyille
rahastoille hyväksyttiin uudet säännöt.
Testamenttirahastojen käytöstä vastaa ja rahastojen hoitokuntana toimii
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön johtokunta.
Sääntöjen mukaan rahastojen kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa seurakuntayhtymän hallintovirasto yhtymän taloussäännön mukaisesti. Rahastojen tilintarkastus suoritetaan niin kuin seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta on säädetty.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan rahastojen hoitokunnan on vuosittain annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle varojen käytöstä edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle.
Diakoniatyön vastuuryhmä/johtokunta on kokouksessaan 12.5.2016 hyväksynyt liitteen 10 mukaisen selvityksen Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttirahastojen varojen käytöstä vuodelta 2015.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli selvitystä testamenttirahastojen varojen käytöstä 31.5.2016. Seurakuntaneuvosto päätti
antaa selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniarahastojen toiminnasta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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KERTOMUS AILI PARVIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2015
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalla on Aili Parviaisen testamenttirahasto.
Rahaston nimi on ”Aili Parviaisen testamenttirahasto”.
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Rahasto muodostuu Aili Parviaisen Kuopion tuomiokirkkoseurakunnalle
5.9.1989 päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta.
Rahaston hoitokuntana toimii ja sen hallintoa hoitaa tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen diakoniatyön vastuuryhmä.
Rahaston varojen käyttämisestä testamentin määräämään tarkoitukseen
päättää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen diakonian vastuuryhmän esittämällä tavalla.
Rahaston kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaa seurakuntayhtymän hallintovirasto taloussäännön määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastus suoritetaan niin kuin seurakuntayhtymän tilintarkastuksesta on säädetty.
Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan rahaston
hoitokunnan on vuosittain annettava selvitys yhteiselle kirkkovaltuustolle
varojen käytöstä edelliseltä vuodelta. Selvitys annetaan tiedoksi myös
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Selvitys liitteenä 11.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli selvitystä testamenttirahaston varojen käytöstä 31.5.2016. Seurakuntaneuvosto päätti
antaa selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,
-

Kirkkoneuvosto:

että kertomus Aili Parviaisen testamenttirahaston toiminnasta vuodelta 2015 merkitään tiedoksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKKOLAINSÄÄDÄNNÖN KODIFIOINNISTA
Kirkkohallituksessa on valmisteltu kirkkolainsäädännön kodifiointia. Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioinniksi on valmistunut. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 22.3.2016 luonnoksen lähetettäväksi lausunnoille.
Lausuntoa esitysluonnoksesta pyydetään eräiden valtiollisten viranomaistahojen lisäksi piispainkokoukselta, kirkon työmarkkinalaitokselta, hiippakuntien tuomiokapituleilta sekä sattumanvaraisesti jäsenmääränsä perusteella valituilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Lausuntopyyntö on
esityslistan liitteenä 12.
Jokaisesta hiippakunnasta lausuntoa pyydetään kahdelta alle 6 000,
6 000 – 15 000, 15 000 – 30 000 ja yli 30 000 jäsenen seurakunnalta tai
seurakuntayhtymältä eli yhteensä n. 70 seurakunnalta ja seurakuntayhtymältä. Kuopion seurakuntayhtymä on yksi niistä seurakuntayhtymistä,
jolta lausuntoa on pyydetty.
Kirkkohallitus on pyytänyt seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja tuomiokapituleita antamaan lausuntonsa sitä varten laaditulla lausuntolomakkeella
15.6.2016 mennessä.
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Esityksessä esitetään säädettäväksi Suomen ev. lut. kirkolle uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Voimassa oleva vuonna 1993 voimaantullut kirkkolaki ja sen nojalla annetut kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys ehdotetaan kumottaviksi.
Ehdotetuissa säädöksissä kodifioidaan voimassa oleva kirkkolainsäädäntö niin, että sen sisältö säilytetään pääosin nykyisellään. Kokonaiskodifioinnin tavoitteena on nykyistä johdonmukaisempi ja selkeämpi kirkkolain
ja kirkkojärjestyksen kokonaisuus.
Esityksessä esitetään myös joitakin muutoksia. Seuraavassa on esitetty
niistä keskeisimmät:
Esityksessä esitetään muutoksia säännöksiin, jotka liittyvät seurakuntajaon muuttamiseen. Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi määritelmä siitä,
mitä seurakuntajaon muutoksella tarkoitetaan. Voimassa oleva kirkkolaki
ei tällaista määritelmää sisällä.
Kirkkolakiin esitetään lisättäväksi myös uusi säännös seurakuntajaon
muutoksen edellytyksistä, jotka tulisi ottaa huomioon seurakuntajakoa
koskevassa valmistelussa ja päätöksenteossa. Säännös vastaisi voimassa olevaa hallintokäytäntöä. Edellytykset liittyisivät seurakunnan toiminnan ja talouden turvaamiseen.
Seurakuntajaon muutostilanteissa parannettaisiin lisäksi seurakunnan
jäsenten vaikutusmahdollisuuksia eri tavoin. Kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston tiedottamisvelvollisuutta laajennettaisiin siten, että seurakuntalaisille tulisi viipymättä ilmoittaa seurakuntajaon muuttamista koskevasta aloitteesta.
Seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia pyrkii parantamaan ehdotus,
jonka mukaan seurakuntalainen voisi jättää aloitteesta kannanoton tuomiokapitulille. Tiedottamisen ja kannanoton avulla turvattaisiin seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia siten kuin hallintolain 41 §:ssä edellytetään.
Seurakuntajakoa koskevan omaisuuden sekä velkojen ja muiden sitoumusten jakoperusteet ehdotetaan säilytettäväksi pääosin nykyisellään.
Jakoperusteisiin ehdotetaan kuitenkin lisättäväksi säännös tilanteesta,
jossa aiempi seurakuntajaon muutos joudutaan purkamaan. Ehdotetun
lainkohdan mukaan jakoperusteista voidaan poiketa, jos niiden säännönmukainen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.
Seurakunnan osa-alueen hallintoa koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa seurakunta voisi itse järjestää sitä nykyistä
vapaammin. Säännökset seurakunnan sisäisestä aluehallinnosta korvaisivat voimassa olevan sääntelyn kappeliseurakunnista ja seurakuntapiireistä. Ehdotuksen mukaan säädöstasolla ei sitten myöskään enää säädettäisi kappelineuvostosta eikä piirineuvostosta, vaan kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto voisi itse päättää osa-alueen hallinnon toimielimestä
sekä sen nimestä ja kokoonpanosta. Seurakunta voisi myös itse päättää
siitä, millainen rooli, tehtävät ja toimivalta alueelliselle toimielimelle annetaan. Alueellisen toimielimen jäsenelle voidaan asettaa myös vaatimus,
jonka mukaan hänen asuinpaikkansa tulisi olla asianomaisella alueella.
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Kirkkojärjestyksessä ehdotetaan muutosta seurakuntajaon yhteydessä
perustettavan järjestelytoimikunnan kokoonpanoon. Ehdotuksen mukaan
järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi määrättäisiin uuden tai laajenevan
seurakunnan kirkkoherra. Muutoksella tuettaisiin kirkkoherran asemaa
muutostilanteessa ja selkeytettäisiin toimikunnan asettamista.
Täsmennyksiä ehdotetaan tehtäväksi myös kirkkovaltuuston kokoonpanoon. Esityksessä ehdotetaan, että kirkkovaltuustoon voitaisiin valita 45
jäsentä, kun kyseessä on yli 80 000 läsnä olevan jäsenen seurakunta.
Voimassa olevan säännöksen mukaan kirkkovaltuustoon voidaan valita
enimmillään 39 jäsentä, jos seurakunnan läsnä olevia jäseniä on yli
50 000. Täsmennyksellä on tarkoitus turvata se, että kirkkovaltuustossa
olisi riittävän suuri edustus seurakunnan eri alueilta.
Seurakunnan omistaman kiinteistön luovutusta ja vuokralle antamista
koskeviin menettelyihin ehdotetaan muutoksia. Ehdotetussa sääntelyssä
otetaan huomioon EU:n kilpailusäännöstön valtiontukea koskevat linjaukset, jotka koskevat maa-alueiden ja rakennusten luovutusta ja pitkäaikaista vuokraamista. Niiden nojalla säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi
siten, että kaikilla samassa asemassa olevilla kansalaisilla ja yrityksillä on
olisi yhtäläinen mahdollisuus tarjouksen antamiseen. Kirkon hallinnon sisäisiä menettelytapoja taas uudistettaisiin siten, että kiinteistöjen luovuttamista ja maanvuokrauspäätöksiä koskevasta yleisestä alistusvelvollisuudesta luovuttaisiin. Alistusvelvollisuus kuitenkin säilytettäisiin edelleen
hautausmaakiinteistöjä ja kirkollisia rakennuksia koskevissa luovutuspäätöksissä.
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen mukaan alistusmenettelyä sovelletaan pääjumalanpalveluksen alkamisaikaa koskeviin päätöksiin, jotka on
alistettava tuomiokapitulin ratkaistaviksi. Ehdotetussa kirkkojärjestyksessä tämä alistusvelvollisuus ehdotetaan poistettavaksi. Alistusmenettelyä
ei ehdoteta kokonaan poistettavaksi, vaikka muussa hallinnossa alistusmenettely on nykyään harvinaisuus. Alistusmenettelystä kokonaan luopuminen edellyttäisi erillisen selvitystyön tekemistä. Siitä ehdotetaan kuitenkin luovuttavaksi tilanteissa, joissa päätöksen alistaminen arvioidaan
hallinnon toiminnan kannalta tarpeettomaksi.
Arkistotoimen sääntelyä on tarkoitus muuttaa siten, että myös kirkon viranomaisten asiakirjahallinnossa ryhdyttäisiin soveltamaan arkistolakia
(831/1994), jollei kirkkolaissa toisin säädetä. Kirkon arkistotoimi ei ole tähän saakka kuulunut yleisen arkistolainsäädännön piiriin. Arkistolaki sisältää muun muassa arkistotointa ja sen järjestämistä ja tehtäviä koskevat yleiset säännökset. Kirkkojärjestykseen ehdotetaan lisäksi yksityiskohtaisempaa sääntelyä arkistonmuodostajista, niiden vastuista ja tehtävistä, arkistotilasta ja asiakirjojen tallettamisesta arkistolaitokseen.
Hautaustoimen säännöksiin ehdotetaan lisättäväksi säännös hautausmaan hoitosuunnitelmasta. Uudella säännöksellä selkeytettäisiin seurakunnan ja hautaoikeuden haltijan välistä vastuunjakoa. Sillä lisättäisiin
myös hautausmaan hoidon suunnitelmallisuutta.
Kirkkolakiin ehdotetaan uutta sääntelyä sähköisestä kokouksesta ja sähköisistä päätöksentekomenettelyistä, joita sovellettaisiin seurakunnan,
seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon toimielinten
päätöksenteossa. Ehdotuksen mukaan toimielin voisi halutessaan pitää
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sähköisen kokouksen, johon osallistuttaisiin sähköisen yhteyden avulla.
Päätöksiä voitaisiin tehdä myös sähköisessä päätöksentekomenettelyssä
ennen kokousta, ellei yksikään toimielimen jäsen vaatisi asian käsittelyä
varsinaisessa kokouksessa. Sähköinen kokous ja päätöksentekomenettely edellyttäisivät soveltuvan tietojärjestelmän tai muun tietoteknisen ratkaisun käyttämistä ja tietoturvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista.
Sähköiset menettelyt aiheuttaisivat muutostarpeita myös toimielimen päätösvaltaisuutta, kokouksen julkisuutta sekä vaalien toimittamista koskevaan sääntelyyn.
Esityksessä esitetään muutosta, joka vaikuttaisi siihen, miten työnjako
määritellään arkkihiippakunnan piispan ja arkkipiispan kesken. Tästä
työnjaosta ei enää jatkossa säädettäisi kirkkojärjestyksessä, vaan se jätettäisiin arkkihiippakunnan sisäiseen päätösvaltaan. Arkkihiippakunnan
piispan ja arkkipiispan tehtävistä määrättäisiin ehdotuksen mukaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin työjärjestyksessä.
Uuteen kirkkolakiin ehdotetaan otettavaksi 13 lukua nykyisen kirkkolain
26 luvun sijasta ja uuteen kirkkojärjestykseen 11 lukua nykyisen 23 luvun
sijasta. Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen luvut ja niiden otsikot vastaisivat toisiaan, mutta kirkkojärjestyksessä ei olisi muutoksenhakua ja
alistamista eikä voimaantuloa ja siirtymäsäännöksiä koskevia lukuja.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 24.5.2016. Kirkkoneuvosto kävi
asiasta lähetekeskustelun. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoneuvoston jäsenet voivat tutustua kodifiointimateriaaliin halutessaan ja että
varsinainen lausuntoa annetaan kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.
Asiaa on tämän jälkeen valmisteltua ja hallintojohtaja on vastannut kyselylomakkeen kysymyksiin. Ehdotus vastaukseksi on esityslistan liitteenä
13.
Hallintojohtaja ehdottaa,
-

että kirkkolain kodifioinnista annetaan liitteen 13 mukainen lausunto.

Hannu Tervonen esitti, että kirkkoneuvoston kannanotto kohdassa 15
muutetaan kohtaan ’kyllä’. Taina Tammekann kannatti Hannu Tervosen
tekemää esitystä.
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa hallintojohtajan esitystä
kannattavat äänestävät JAA ja Hannu Tervosen esitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: 7 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kuusi papinvirkaa: kirkkoherra, kaksi
kappalaisen virkaa, kaksi seurakuntapastorin virkaa ja yksi rovastikuntapastorin virka.
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2. kappalainen, Sari Kärhä, on virastaan virkavapaalla 31.12.2017 saakka. Hänen virkaansa hoitaa omasta 2. seurakuntapastorin virastaan virkavapaalla oleva pastori Satu Karjalainen.
2. seurakuntapastorin virka on ollut täytettynä 50 %:sti toukokuusta 2014
lähtien. Sitä ovat hoitaneet pastorit Marjo Parttimaa ja Emmi Haring.
Satu Karjalainen on anonut Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 20
%:n virkavapautta 1.8.2017 lukien hoitamastaan kappalaisen virasta.
Karjalaisen vastuualueena on nuoriso-, varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö.
Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissanen on virastaan osa-aikaeläkkeellä (50 %) ja toista 50 %: osuutta hoitaa Kaisa Pajarinen. Pirjo Rissanen on jäämässä eläkkeelle 1.2.2017. Hän pitää jäljellä
olevia vuosilomia jo kuluvan vuoden loppupuolella ja on poissa viranhoidosta käytännöllisesti katsoen joulukuun alusta saakka. Ottaen huomioon tämän ja Karjalaisen virkavapauden, seurakunnan kasvatustyön työvoimaresurssi on riittämätön.
Tilannetta korjaisi olennaisesti se, että 2. seurakuntapastorin virka täytettäisiin kokoaikaisesti. Tällöin Karjalainen voisi paneutua enemmän kasvatuspuolen työhön ja seurakunnan muu pappistyövoima olisi riittävä kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten hoitamiseen.
Ottaen huomioon seurakunnan kasvatustyön tilanteen, pappistyövoiman
tarpeen ja sen, että seurakunnan budjetissa on vuodelle 2017 määrärahat kuutta papinvirkaa varten, tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.5.2016, että seurakunta voisi
täyttää 2. seurakuntapastorin viran kokoaikaisena 1.10.2016 alkaen siihen saakka, kun viran varsinainen haltija palaa sitä hoitamaan, enintään
31.12.2017 saakka.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan seurakuntapastorin viran täyttäminen
kokoaikaisena 1.10.2016 – 31.12.2017 väliseksi ajaksi on hyvin perusteltua Tuomiokirkkoseurakunnan kasvatustyön toiminnan turvaamiseksi.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että Tuomiokirkkoseurakunta oikeutetaan täyttämään seurakuntapastorin virka kokoaikaisesti 1.10.2016 – 31.12.2017 väliseksi ajaksi.

Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.
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TILOJEN VUOKRAAMINEN NNKY:LLE JA DIAKONIAKESKUKSELLE
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.12.2014 myydä seurakuntayhtymän omistamat Talo Oy Suokatu 31:n osakkeet. Taloyhtiö on myynyt kaikki osakkeet
YIT-yhtymälle 26.6.2015. Myynnin seurauksena NNKY ja Diakoniakeskus
ovat joutuneet siirtymään väistötiloihin Suokatu 22:een.
.
Tulliportinkatu 25:n tiloista tehtiin 18.5.2015 viiden vuoden vuokrasopimus
Trevian Asset Management Oy:n kanssa, 9.300,00 €:n kuukausivuokralla. Tilojen ottaminen NNKY:n ja Diakoniakeskuksen käyttöön edellyttää tilojen perusteellista korjaamista. Hankkeelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa
6.7.2015. Tämä hanke ei kuitenkaan edennyt.
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Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 8.2.2016. Kirkkoneuvosto päätti, että
18.5.2015 tehty vanha viiden vuoden vuokrasopimus puretaan ja tehdään
uuden omistajan kanssa 12 vuoden vuokrasopimus 24,18 €/kk/m2 vuokralla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että rakennuksen omistaja teettää kokonaisuudessaan tilan peruskorjauksen ja tämä huomioidaan vuokran määrässä
ja vuokrattaviin tiloihin siirtyvät Diakoniakeskus ja NNKY.
Valitettavasti omistajanvaihdos ei ole ainakaan toistaiseksi toteutunut. Diakoniakeskuksen henkilökunta on useaan otteeseen valittanut Suokatu 22:n
sisäilmasta. Diakoniakeskuksen käyttöön osoitetuissa tiloissa on tehty erilaisia sisäilmamittauksia. Viime joulukuussa on otettu työterveyslaitoksen kalustolla voc-näytteet, joista aluetyöterveyslaitos on analysoinut yli 40 erilaista
yhdistettä. Nämä mittaukset ovat pääosin alittaneet sisäilmapäästöille asetetut arvot. Niiden arvojen osalta, jotka ovat ylittäneet suositukset, asiaa tutkitaan edelleen. Selkeää syytä työntekijöiden oireille ei tässä tutkimuksessa
tullut esille. Tämän tutkimuksen mukaiset voc-arvot eivät kuitenkaan viittaa
kosteusongelmiin. Diakoniakeskuksen henkilökunnan kanssa on pidetty asiasta useita neuvotteluja.
Vaikka Suokadun tiloista ei ole löydetty mitään konkreettista sisäilmaongelmaa, on henkilökunnan valitukset otettava työsuojelullisista syistä vakavasti.
Työturvallisuuslain 8 § asettaa työnantajalle yleisen huolehtimisvelvollisuuden. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta
ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa. Seurakuntayhtymä ei voi
työnantajana ottaa kenenkään altistumista sisäilmaongelmille vastuulleen.
Diakoniakeskus on tämän jälkeen siirtynyt Neulamäkeen ja vuokranmaksaminen nykyiselle vuokranantajalle on lopetettu. Tulliportinkatu 25 tilojen
myynti uudelle omistajalle on toteutunut ja uuden omistajan kanssa on neuvoteltu vuokrasopimuksen tekemisestä.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 11.4.2016. Kirkkoneuvosto päätti, että diakoniakeskuksen työntekijöiden työtilat siirretään välittömästi Suokatu
22:sta Neulamäen seurakuntataloon. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että mikäli Tulliportinkatu 25 tilojen myynti ja peruskorjaustyön alkaminen niissä ei
ole varmistunut 30.4.2016 mennessä, niitä koskeva vuokrasopimus irtisanotaan.
Tulliportinkadun kiinteistön omistaja on ollut etsimässä uutta omistajaa kiinteistölle. Mahdollinen ostaja on löytynyt ja välittäjän välityksellä on heidän
kanssaan käyty neuvottelu 26.01.2016. Seurakuntayhtymä on esittänyt, että
kiinteistön omistaja tekee kokonaisuudessaan n. 700.000 €:n muutostyön ja
tehdään 12 v. vuokrasopimus 21,88 €/m2/kk hinnalla. Hintaan ei sisälly
ALV:tä, koska tiloissa harjoitettava toiminta ei ole arvonlisäverollista toimintaa. Esitetty vuokrahinta on keskustan alueen normaalitasoa. Vuokrattavaksi
tilaksi tulisivat remontoidut 326,6 m2:n tilat NNKY:lle, Diakoniakeskukselle
180,9 m2 ja yhteiset sosiaalitilat 64,8 m2. Yhteisiin sosiaalitiloihin ei tehdä
muutostöitä. Lisäksi vuokrataan varastotilat yhteensä 177,5 m². Kuukausivuokrahinta tulee olemaan 21,88 €/m2 x 749,8 m2 = 16.402,38 €/kk. Sopimukseen pääseminen edellyttää, että Trevian Asset Management Oy:n ja
uuden omistajan kauppa toteutuu.
Kiinteistöpäällikkö ja hallintojohtaja ovat neuvotelleet uusien ostajien kanssa.
Ostaja on Savon Tina Oy. Yhtiön osakkaina ovat Mirka Airaksinen, Petteri
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Pirhonen ja Vesa Toivanen Tarkoitus on, että vuokrasopimus tehdään yhtiön
kanssa. Vuokranantaja haluaa tehdä seurakuntayhtymän kanssa aiesopimuksen siitä, että varsinainen vuokrasopimus toteutuu edellä esitetyin ehdoin. Vuokranantaja tarvitsee sopimuksen saadakseen pankiltaan rahoituksen ko. tilojen ostoon. Tämä taas on edellytys varsinaisen vuokrasopimuksen tekemiselle.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan Savon Tina Oy:n kanssa voitaisiin tehdä
aiesopimus Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamiseksi. Aiesopimus tulisi tehdä
mahdollisimman pian, että tiloja koskeva kauppakirja voitaisiin allekirjoittaa ja
tiloja päästä peruskorjaamaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että tilojen remontti voitaisiin aloittaa 15.6.2016 mennessä ja tilat olisivat käyttöön
otettavissa viimeistään 1.11.2016.
Vuokranantajan kanssa on sovittu, että seurakuntayhtymä vuokralaisena
maksaisi varsinaisen vuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja tilojen käyttöönoton välillä vuokrana aikaisemmin maksettua vuokraa, joka on 9.300 euroa/kk.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 24.5.2016 ja päätti palauttaa asian
uudelleen valmisteluun. Samalla hallintojohtaja valtuutettiin neuvottelemaan
NNKY:n kanssa mahdollisuudesta ”ostaa” seurakuntayhtymä ulos vuonna
1989 tehdystä sopimuksesta, jonka mukaan seurakuntayhtymä on velvollinen järjestämään ja kustantamaan NNKY:lle kokoontumistilat.
Asiaa on tämän jälkeen valmistelua uudelleen. Seurakuntayhtymä on palkannut asianajajan selvittämään, millä ehdoilla Trevian Asset Management
Oy:n kanssa tehty vuokrasopimus voidaan purkaa ja saada korvausta maksetuista vuokrista. Hallintojohtaja on myös ollut yhteydessä NNKY:hyn ja tiedustellut onko mahdollista purkaa sopimus ja maksaa NNKY:lle jokin rahasumma vastineeksi sopimuksen purkamisesta. NNKY on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan Tulliportinkatu 25 tiloista ja jatkamaan neuvottelu asiasta.
Hallintojohtajan käsityksen mukaan tässä vaiheessa voitaisiin luopua Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamisesta. Trevian Asset Managementin kanssa
käytäviä neuvotteluja ja siihen liittyviä vahingonkorvausneuvotteluja on syytä
jatkaa samoin kuin neuvotteluja NNKY:n kanssa tilakysymyksen ratkaisemiseksi joko kertakorvauksena tai uusien vuokratilojen hankkimisena. Jälkimmäisessä tapauksessa vuonna 1989 tehty sopimus tulisi päivittää. Diakoniakeskuksen tilat tulisi pyrkiä järjestämään siten, että toiminnat voitaisiin järjestää ainakin pääosin seurakuntayhtymän jo olemassa oleviin tiloihin.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä luopuu Tulliportinkatu 25 tilojen vuokraamisesta,
2. että Trevian Asset Managementin kanssa käytäviä neuvotteluja vuokrasopimuksen purkamisesta ja vahingonkorvauksista jatketaan,
3. että jatketaan neuvotteluja NNKY:n kanssa tilakysymyksen ratkaisemiseksi ja
4. että diakoniakeskuksen henkilöstölle ja toiminnalle etsitään mahdollisimman nopeasti tilat ensisijaisesti seurakuntayhtymän omista kiinteistöistä.
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Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

142
HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS
Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää vuosilomaansa seuraavasti:
Lomaoikeus
38 pv
Kirkkoneuvosto:

Ehdotus lomaksi
11.7 – 7.8 20 pv

Jää jäljelle
18 pv

Hallintojohtajalle myönnettiin vuosiloma hänen anomuksensa mukaisesti.

143
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

144
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

145
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite
§:ään 145. Liite 14.

146
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 18.55.

Reijo Leino
puheenjohtaja

Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Kuopiossa 13.6.2016

Marja-Sisko Pihl

Taina Tammekann

