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§ 14

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, veisattiin virsi 382: 1–2 ja 7, minkä jälkeen
puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja
kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on
saapuvilla, KL:7,4.
Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 9 §:n mukaan seurakunnan tiedottajalla on läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja
esityslista on lisätty luottamushenkilöiden Domukseen 21.2.2018, jolloin siitä on
lähetetty kaikille osallistujille sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on samalla
postitettu niille, jotka ovat pyytäneet sen käyttöönsä myös tulosteena.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aila Alasalmi ja Minna-Liisa Haverinen.
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 5.3.–3.4.2018 viraston
aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla.

Päätös

Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Aila Alasalmen ja Minna-Liisa Haverisen ja hyväksyi
pöytäkirjan nähtävänä pidon ajankohdan esityksen mukaan.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin sekä päätettiin ilmoitusasioissa keskustella muslimien
hautausmaasta, elokuvasta, jota kuvataan mm. Vuolijoen kirkossa ja tiedotuksen
kehittämisestä.
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§ 18

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Diaarinumero

DKAJ/11/01.04.02/2018

Valmistelija

toimistonhoitaja Ritva Kovalainen

Esittelijä

talousjohtaja Pasi Mäkelä
Yhteistyötoimikunta 24.1.2018 (§ 7)
Liite 1
Puheenjohtaja: Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ja hyväksyy omalta
osaltaan Työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2018.
Yhteistyötoimikunta: Yhteistyötoimikunta kävi läpi Työterveyshuollon
toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Puheenjohtaja Pasi Mäkelän tehtäväksi
jäi päättää, mihin optikkoliikkeeseen työterveyshuolto ohjaa työntekijät
työlasien hankintaan liittyvissä asioissa. Yhteistyötoimikunta piti tärkeänä,
että huolehditaan ensiapukoulutuksen ajantasaisuudesta.
Yhteistyötoimikunta hyväksyi omalta osaltaan Työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle 2018 ja esittää sitä edelleen kirkkoneuvostolle
hyväksyttäväksi.
------Kirkkoneuvosto 27.2.2018
Liite 1: Vuoden 2018 työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuodelle
2018.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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§ 19

Työntekijöiden kuuleminen seurakuntayhtymää koskien

Diaarinumero

DKAJ/25/00.02.07/2018

Valmistelija

talousjohtaja Pasi Mäkelä

Esittelijä

talousjohtaja Pasi Mäkelä
Kajaanin rovastikunnan yhteistyön johtokunnan kutsumana rovasti,
organisaatiokonsultti Raimo Turunen on tehnyt selvityksen Kainuun
seurakuntayhtymän muodostamisesta Kajaanin rovastikunnan seurakunnista.
Seurakuntayhtymää muodostettaessa tulee kuulla työntekijöitä. Kuuleminen
on toteutettu seurakuntayhtymäselvityksen ohjausryhmän puheenjohtajan,
lääninrovasti Risto Kormilaisen laatimalla lomakkeella (liite 2), jonka hän on
toimittanut rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroille 22.1.2018. Kajaanin
seurakunnan kirkkoherra Marko Miettinen on lähettänyt kuulemislomakkeen
Kajaanin seurakunnan työntekijöille 23.1.2018 ja pyytänyt vastauksia
8.2.2018 mennessä.
Mahdollisia vastaajia oli 98, pois lukien johtavat viranhaltijat. Vastauksia
palautui 52, joten vastausprosentti oli 53 %. Tulokset olivat seuraavat:
n
Puollan, että Kainuun seurakunnat muodostavat
seurakuntayhtymän 1.1.2019 alkaen.
En puolla, että Kainuun seurakunnista
muodostetaan seurakuntayhtymä.
En ota kantaa esitettyyn seurakuntayhtymäesitykseen.
yht.

%
30

58 %

13

25 %

9
52

17 %
100 %

-------Seurakuntayhtymäselvitystä on lisäksi käsitelty yhteistyötoimikunnassa
24.1.2018, § 8:
Kirkon yhteistoimintasopimus;
Luku 2 Jatkuva yhteistoiminta, 3 § Jatkuvassa yhteistoiminnassa käsiteltävät
asiat:
2 mom. Muut yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat
2) organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla
voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia;
Soveltamisohje:
Näitä ovat mm. ulkopuolisen työvoiman käyttö, vuokratyövoiman käyttö tai
seurakuntaliitokset ja liikkeen luovutus.

Puheenjohtaja: Yhteistyötoimikunta keskustelee selvitysmies Raimo Turusen
tekemästä seurakuntayhtymäselvityksestä.
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Yhteistyötoimikunta: Yhteistyötoimikunta keskusteli selvitysmies Raimo
Turusen tekemästä Kajaanin rovastikunnan seurakuntayhtymäselvityksestä.
Yhteistyötoimikunta totesi, että Kajaanin seurakunnassa
toteuttamaan työntekijöiden kuulemista tiimipalavereiden kautta

pyritään

-------Kirkkoneuvosto 27.2.2018
Kirkkoherra, talousjohtaja ja tarvittaessa hallintokappalainen ovat vierailleet
tai tulevat vierailemaan tiimipalavereissa kuulemassa työntekijöitä sekä
keskustelemassa avoimesti seurakuntayhtymäselvityksestä.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 20

Vuoden 2017 verotilitykset

Diaarinumero

DKAJ/26/02.01.01/2018

Valmistelija

talousjohtaja Pasi Mäkelä

Esittelijä

talousjohtaja Pasi Mäkelä
Kajaanin seurakunnan vuonna 2017 saamat kirkollisverotilitykset olivat
tammikuusta marraskuuhun asti paljon edellisvuotta jäljessä (marraskuun
jälkeen -3,20 %, liite 3). Kajaanin seurakunnan kirkollisverotilitys joulukuussa
2017 oli 43 % edellisvuotta suurempi, mikä nosti koko vuoden 2017
verotilitykset edellisvuotta suuremmiksi. Lopulta seurakunta sai kirkollisverotilityksiä 56 084 euroa eli 0,82 % enemmän kuin vuonna 2016.
Joulukuussa tavanomainen kirkollisverotilitys oli valtakunnallisesti noin puoli
prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kirkollisverotilityksissä käytettävää
jako-osuutta vuodelle 2017 tarkistettiin joulukuussa ja seurakuntien jakoosuus kasvoi. Joulukuussa suoritettiin koko vuotta koskeva 25 miljoonan
euron suuruinen oikaisutilitys, jonka ansiosta joulukuun tilitys oli valtakunnallisesti 30 % suurempi kuin vuosi sitten. Perusteluna tapahtuneelle
vääristymälle valtiovarainministeriön edustajat kertoivat olleen menettelytavassa jako-osuusarviota alkuvuonna laskettaessa. Jako-osuuden laskenta
perustuu viimeksi valmistuneen verotuksen otospohjaan. Vuonna 2017
otoksessa olivat virheellisesti painottuneet hyvätuloiset veronmaksajat. Tämä
vinoutunut otos oli puolestaan aiheuttanut sen, että helmikuusta voimassa
ollut valtion jako-osuus oli arvioitu liian korkeaksi ja seurakuntien ja kuntien
liian pieniksi.

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 21

Lastenohjaaja Mirka Minkkisen ilmoitus sivutoimesta

Diaarinumero

DKAJ/27/01.01.02/2018

Valmistelija

toimistosihteeri Kirsi Rissanen

Esittelijä

kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkolain 6 luvun 30 § 1-3 mom. (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
”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. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan
myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa
voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan
myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista
hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen
kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin
toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus
työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi
kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla
perusteilla.”

Lastenohjaaja Mirka Minkkinen on ilmoittanut 14.2.2018 päiväämällään
kirjeellä kirkkoneuvostolle: ”Aloitan 1.3.2018 oman sivutoiminimen. Alan
tekemään sivutoimisesti ripsienpidennyksiä asiakkaille iltaisin/viikonloppuisin
lastenohjaajan työn ohella hyvin pienimuotoisesti, max 4 asiakasta/viikko.
Sivutoiminen yritys ei tule millään lailla vaikuttamaan lastenohjaajan työhön ja
sen toteuttamiseen.”
Lastenohjaaja Mirka Minkkinen ei ole viranhaltija, jolloin ilmoitus merkitään
vain tiedoksi.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§ 22

Kirkkovaltuuston päätösten 19.12.2017 täytäntöönpano

Diaarinumero

DKAJ/10/00.02.07/2018

Valmistelija

toimistosihteeri Kirsi Rissanen

Esittelijä

kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkolain 10 luvun 6 §: Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus
ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut
umpeen. (30.12.2003/1274)”

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan huolehtia
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkovaltuuston 19.12.2017
tekemät päätökset:
62 §

Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut 1.2.2018 alkaen

63 §

Tuomo Ruuttusen ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä

64 §

Eevi Rusasen ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä

65 §

Varajäsenen valitseminen julistustoiminnan johtokuntaan

66 §

Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan johtosääntö

67 §

Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2019–2020

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää todeta, että kirkkovaltuuston kokouksessaan
19.12.2017 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä
eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain taikka
asetuksen vastaisia, päättää toimeenpanna tehdyt päätökset niiden saatua
lainvoiman sekä toteaa, että päätöksistä on ilmoitettu kaikille asianosaisille.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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§ 23

Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
nro 1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen,
äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
nro 2/2018 Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä
nro 3/2018 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2017
nro 4/2018 Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018
nro 5/2018 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018
Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät kokonaisuudessaan kirkon verkkosivulta
www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet.
Seurakuntavaaleista kiinnostuneet voivat tilata vaaliviestin osoitteesta:
http://evl-vaaliviesti.mailpv.net/
Seuraava kirkkoneuvoston kokous on torstaina 15.3.2018 klo 16.00 ja
kirkkovaltuuston kokous torstaina 15.3.2018 klo 18.00.
Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Kirkkoherra toi terveiset palaverista, jossa keskusteltiin muslimihautausmaasta.
Kirkkoherra toi tiedoksi, että Vuolijoen kirkossa kuvataan kohtaus elokuvaan
Jääkausi. Hanketta tukee Kirkon Mediasäätiö.
Kirkkoherra toi työntekijöiden terveiset yhteistyötyötoimikunnan kokouksesta
siitä, että seurakunnan tiedottamista tulisi kehittää.
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§ 24

Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 720 ja puheenjohtaja antoi valitusosoituksen
sekä päätti kokouksen klo 18.55.
Allekirjoitukset
MARKO MIETTINEN
Marko Miettinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

KIRSI RISSANEN
Kirsi Rissanen
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kajaani 27.2.2018
AILA ALASALMI
Aila Alasalmi
pöytäkirjantarkastaja

MINNA-LIISA HAVERINEN
Minna-Liisa Haverinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 5.3.–3.4.2018 Kajaanin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Linnankatu 12 ja sen nähtävänä pitämisestä on
ilmoitettu 2.3.2018 Kajaanin seurakunnan ilmoitustaululla.
Kajaani 20.3.2018

Kirsi Rissanen
kokouksen sihteeri

