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1/2017
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Aika

Tiistai 10.1.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta.

Paikka

Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C

Kokoonpano ja läsnäolo
Ilpo Rannankari
Liisa Karjalainen
Iris Asikainen
Markku Hyvärinen
Merja Leppälä
Matti Mänttäri
Seppo Niskanen
Mauri Pesonen
Auli Poutiainen
Riitta-Liisa Rautsi
Sirkka Sinkkonen
Antti Tapaninaho
Maija Taskinen
Arja Tiittanen
Eero Wetzell

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

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä

1. kappalainen
vs. kappalainen
seurakuntapastori
vs. rovastikuntapastori
2. seurakuntapastori
sihteeri

poissa
läsnä
poissa
poissa
poissa
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo
Lauri Kastarinen
Satu Karjalainen
Liisa Penttinen
Kirsi Perämaa
Hanna Vasiljev
Katriina Hujanen
1
KOKOUKSEN AVAUS
Aluksi veisattiin virrestä 217: 1-2, 6. Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi
kokouksen.
2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys

Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN, TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO SEKÄ
KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
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Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sitä varten valittua seurakuntaneuvoston jäsentä.
Pöytäkirja on tarkastusta varten valmiina kokouksen jälkeen ja nähtävillä
11.1. -10.2.2017 ma-pe klo 9-15 Tuomiokirkkoseurakunnan toimistossa,
Suokatu 22 A 4. kerros.
Esitys

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Karjalainen ja Iris Asikainen.

5
SEURAKUNTANEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kirkkojärjestyksen (10 luku: 12 §) mukaisesti seurakuntaneuvoston
puheenjohtajana on seurakunnan kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa
keskuudestaan valitsema jäsen.
Esitys

Valitaan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja vuosiksi 2017-2018

Päätös

Varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 valittiin Liisa Karjalainen.

6
SEURAKUNTANEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA
Esitys

Valitaan toimistosihteeri Katriina Hujanen seurakuntaneuvoston sihteeriksi
vuosiksi 2017 -2018.

Päätös

Seurakuntaneuvoston sihteeriksi valittiin vuosiksi 2017- 2018 Katriina Hujanen.

7
LAUSUNNON ANTAMINEN YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE NUORISOTYÖNOHJAAJAN
VIRAN TÄYTTÄMISEKSI
Seurakuntaneuvosto
on
kokouksessaan
19.4.2016
myöntänyt
nuorisotyönohjaaja Pirjo Rissaselle eron nuorisotyönohjaajan virasta 1.2.2017
alkaen, eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Seurakuntaneuvosto siirsi päätöksellään 11.10.2016 nuorisotyönohjaaja Jarkko
Voutilainen nykyisestä, seurakuntayhtymän yhteisestä nuorisotyönohjaajan
virasta, tähän Pirjo Rissasen eläkkeelle jäämisen jälkeen avoimeksi tulevaan
virkaan 1.2.2017 lähtien.
Täten avoimeksi tuli 1.2.2017 lähtien
seurakuntayhtymän yhteinen nuorisotyön virka, jonka sijoituspaikkana on
tuomiokirkkoseurakunta.
Seurakuntaneuvosto julisti viran haettavaksi kokouksessaan 8.11.2016.
Hakuaika päättyi 30.11. 2016. klo 15. Mennessä. Hakuilmoitus on liitteenä 1.
Ilmoituksen mukaan ”Viran painopiste on varhaisnuorisotyössä, mutta
toimenkuvaan kuuluu myös osallistuminen rippikoulu-nuoriso- ja perhetyöhön.
Viranhaltija toimii osana kasvatustyön tiimiä, johon kuuluvat toinen
nuorisotyötekijä, lastenohjaaja ja kaksi kasvatustyöhön osallistuvaa pappia.
Odotamme hakijalta nuorisotyöntekijän perustaitojen vankkaa osaamista, omaaloitteisuutta ja tiimityön taitoja.”
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Koska virka on seurakuntayhtymän virka, varinaisen valinnan tekee yhteinen
kirkkoneuvosto.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa
kirkkoneuvostolle lausunnon virkaan valittavasta.
Kokouksessaan
11.10.2016
seurakuntaneuvosto
asetti
työryhmän
valmistelemaan seurakuntaneuvoston lausuntoa virkaan valittavasta.
Työryhmän tehtäväksi annettiin tehdä hakijoiden välinen ansiovertailu, valita
hakijoiden joukosta parhaaksi katsomansa määrä haastateltavia, haastatella
heidät ja tehdä niiden perusteella seurakuntaneuvostolle ehdotus virkaan
valittavasta.
Työryhmän valittiin puheenjohtajaksi tuomiorovasti Ilpo Rannankari, ja jäseniksi
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, nuorisopastori Satu Karjalainen ja
seurakuntaneuvoston edustajaksi Merja Leppälä.
Hakuajan päättymiseen mennessä tuli 27 hakemusta joista sähköisen
järjestelmän kautta 26 ja sähköpostitse yksi (Juhani Ihalainen). Yksi sähköisen
järjestelmän kautta tullut hakemus (Marja Sisko Kataikko) tuli hakupäivänä klo
15 jälkeen. Työryhmä otti Kataisen hakemuksen kuitenkin huomioon, koska
viivästyminen johtui sähköisestä hakujärjestelmästä, jossa hakuaikaa ei voitu
rajoittaa klo 15:n vaan se jatkuu kyseisen vuorokauden loppuun. Yhteenveto
hakijoista on liitteenä 2.
Työryhmä piti kokouksen 1.12.2016. Siinä todettiin, että 27 hakijasta
kelpoisuusehdot täytti 11 hakijaa. Näistä haastatteluryhmä päätti kutsua
asiakirjoista ilmenevän kokemuksen, koulutuksen ja vapaamuotoisen
hakemuksen perusteella kuusi hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin Anton Berg, Arja
Glad, Elina Hakkarainen, Matleena Mäki-Kahma, Meiju Saastamoinen ja Jenni
Venejärvi.
Kirkkolain 6 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan yleisistä nimitysperusteista
julkisiin virkoihin säädetään perustuslaissa. Perustuslain (731/1999) 125 §:n
mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.
Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja
tietoja ja taitoja.
Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin
henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin,
kuten
luontaiseen
lahjakkuuteen,
järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen
kannalta tarpeellisiin kykyihin.
Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja
viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.
Haastatteluun osallistuneiden vertailua:
Vertailusta on JulkL 11 § perusteella haastatteluun osallistuneiden mahdollisuus
saada pöytäkirjan ote sitä pyytäessään.
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Esitys:

Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto
esittää
yhteiselle
kirkkoneuvostolle,
että
avoinna
olevaan
seurakuntayhtymän
nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan nuorisotyönohjaaja Elina Hakkarainen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

8
EDELLISEN KOKOUKSEN 13.12.2016, PTK 11/2016, § 171 KANTTORIN TUTKINNON
SANAMUODON OIKEINKIRJOITUKSEN MUUTTAMINEN
Esitys

Muutetaan tällä §:llä 8, tutkinnon termin sanamuodon oikeinkirjoitus
vastaamaan viran KJ 6 luvun 6 § virallista nimikettä.

Päätös:

Esityksen mukaan.

9
KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN LAAJAA YLIOPISTOTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN
KANTTORIN VIRAN VALINTAA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN JA VIRAN
TÄYTÖN AIKATAULU
Kanttori Pekka Leskelälle on myönnetty ero virastaan 1.9.2017 lukien.
Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut kokouksessaan 12.12.2016 § 264 viralle
täyttöluvan 1.9.2017 alkaen, ja virka voidaan julistaa haettavaksi.
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.12.2016 julistaa Kuopion
tuomiokirkkoseurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävän kanttorin viran
haettavaksi 2.1.2017 alkaen siten, että haku päättyy 27.1.2017.
Kanttorin vaalia valmistelemaan olisi hyvä valita työryhmä, joka valitsisi
hakijoista haastatteluun ja mahdollisiin soiton, laulun ja kuoronjohdon
näytteiseen kutsuttavat, haastattelisi ehdokkaat, ottaisi vastaan näytteet ja tekisi
seurakuntaneuvostolle esityksen virkaan valittavasta.
Puheenjohtaja on kanttori Anu Pulkkisen kanssa etsimässä työryhmään
asiantuntijajäsentä esim. Sibelius-Akatemiasta. Seurakuntaneuvosto voisi valita
työryhmään joukostaan 1-2 edustajaa. Kuopion tuomiokirkon kamarikuoron
puheenjohtaja voisi olla yhtenä työryhmän jäsenenä.
Esitys:

Valitaan kanttorin vaalia valmistelevaan työryhmään yksi seurakuntaneuvoston
edustaja, Kuopion tuomiokirkon kamarikuoron edustajana kuoron
puheenjohtaja Sakari Kainulainen, asiantuntijajäseneksi kokouksessa esitettävä
edustaja ja työryhmän puheenjohtajaksi tuomiorovasti Ilpo Rannankari.
Annetaan työryhmän tehtäväksi valita hakijoista haastatteluun sopivaksi
katsomansa ehdokkaat, järjestää heille haastattelu, koesoitto, koelaulu
ja kuoronjohtotehtävä ja tehdä seurakuntaneuvostolle ehdotus virkaan
valittavasta.

Päätös:

Työryhmään valittiin puheenjohtajaksi tuomiorovasti Ilpo Rannankari,
Kuopion tuomiokirkon kamarikuoron edustajana kuoron puheenjohtaja Sakari
Kainulainen, seurakuntaneuvostosta jäsenet Maija Taskinen ja Mauri Pesonen.
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Sibelius-Akatemiasta valitaan asiantuntijajäsen myöhemmin.

10
DIAKONI VARPU YLHÄISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Diakoni Varpu Ylhäinen anoo sivutoimilupaa työnohjaus-, koulutus ja
konsultointipalvelujen toteuttamiseksi enimmillään kymmenen (10) tuntia
viikossa. Liite 3.
KL6 luvun 30 §: 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
tasapuolissuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka
kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työantajaa.
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.
Varpu Ylhäinen on ilmoittanut, että hoitaa sivutointaan virka-aikansa
ulkopuolella. Diakoniatyöntekijöillä ei hengellisen työn tekijöinä ole virkaaikaa. Varpu Ylhäisen anomus on tulkittava niin, että hän hoitaa sivutointaan
vapaa-aikanaan ja vapaapäivinään niin, ettei se häiritse hänen varsinaisen
virkansa hoitamista.
Puheenjohtajan käsityksen mukaan Varpu Ylhäinen ei sivutointa hoitaessaan tule
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään vaarantaa luottamusta
tasapuolissuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haittaa tehtävän
asianmukaista hoitamista. Sivutoimi ei myöskään ole toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaisi työantajaa.
Varpu Ylhäinen anoo sivutoimilupaa enimmillään kymmenelle viikkotunnille.
Jatkuvasti toteutuessaan kymmenen tuntia viikossa pois työntekijän vapaa-ajasta
on merkittävä asia työntekijän jaksamisen näkökulmasta. Koska tässä vaiheessa
ei ole käsitystä siitä, millaisena sivutoimiluvan tehtävät toteutuvat,
puheenjohtajan käsitys on, että lupa voidaan myöntää anomuksen mukaisena
kuitenkin vain vuoden 2017 loppuun.
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Esitys
Myönnetään diakoniatyöntekijä Varpu Ylhäiselle sivutoimilupa työnohjaus-,
koulutus ja konsultointipalvelujen toteuttamiseksi enimmillään kymmenen (10)
tuntia viikossa.
Lupa edellyttää, että Varpu Ylhäinen hoitaa sivutointaan vapaa-aikanaan ja
vapaapäivinään niin, ettei se häiritse hänen varsinaisen virkansa hoitamista.
Sivutoimilupa on voimassa vuoden 2017 loppuun.
Päätös:

Esityksen mukaan.

11
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Tilatyöryhmän tiedoite 10.1.2017 kokouksesta. Tila asiassa ei vielä ratkaisua.

12
SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seurakuntaneuvoston kokous pidetään tiistaina 21.2. klo 17.00
Keskusseurakuntatalolla, poikkeuksellisesti koulutussalissa Samulin ollessa
varattu.
Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

13
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Puheenjohtaja antoi liitteen 4 mukaisen muutoksenhakuohjeen ja
valitusosoituksen.

14
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05

Ilpo Rannankari
puheenjohtaja
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Katriina Hujanen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 10.1.2017

Liisa Karjalainen

Iris Asikainen

