PÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

Nro 10/2017

Päivämäärä

Kokousaika
Kokouspaikka

28.11.2017 klo 17–19.12

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Miettinen Marko, puheenjohtaja, poissa klo 17.33–17.37 §:ien 190–191
käsittelyn ajan
Alasalmi Aila
Haverinen Minna-Liisa, ei osallistunut §:n 192 käsittelyyn ja päätöksentekoon
Heikkinen Setti
Immonen Tyyne
Kaltiola Pekka
Kangas Tapani
Karjalainen Juhani, varajäsen
Kopperoinen Juuso, puheenjohtaja klo 17.33–17.37 §:ien 190–191 ajan
Patronen Kaija
Saukkonen Kari

Muut osallistujat

Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Minkkinen Antti, kappalainen, kutsuttuna asiantuntijana §:issä 190–191,
poistui klo 17.37
Mäkelä Pasi, esittelijä, talousjohtaja, poissa klo 17.33–17.37 §:ien
190–191 käsittelyn ajan
Ojalehto Soile, vs. tiedottaja
Pääkkönen Kirsi, ylipuutarhuri, kutsuttuna asiantuntijana §:ssä 187, poistui
klo 17.32
Rissanen Kirsi, toimistosihteeri, sihteeri
Toppinen Ari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

ALLEKIRJOITUKSET

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

MARKO MIETTINEN

JUUSO KOPPEROINEN

KIRSI RISSANEN

Marko Miettinen
puheenjohtaja
183 §–189 § ja
192 §–209 §

Juuso Kopperoinen
puheenjohtaja
190 §–191 §

Kirsi Rissanen
sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT

183 §–209 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS
Aika ja paikka

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kajaanissa 28.11.2017

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ
PITO
Aika ja paikka

Todistaa

TYYNE IMMONEN

PEKKA KALTIOLA

Tyyne Immonen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Kaltiola
pöytäkirjantarkastaja

kirkkoherranvirastossa 4.–18.12.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 1.–18.12.2017.
Kajaanissa 19.12.2017

ASIALISTA
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Talousjohtajan palkan tarkistus

12
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Toiminnallisten työalojen tehtäväkohtaisten palkanosien (peruspalkka)
muutokset
13

11

Kajaanin seurakunnan I sairaalapastorin viran täyttämättä jättäminen

14

12

Ei julkinen asia

15

13

Karoliinan Kamarin toiminnanohjaajan siirtyminen perustettavaan
vapaaehtoistyön koordinaattorin virkaan

16

14

Diakonian viran täyttäminen

17
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Holding Oy:n osakkeiden myynti

20

16

Tuomo Ruuttusen ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä

21

17

Eevi Rusasen ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä

23

18

Varajäsenen valitseminen julistustoiminnan johtokuntaan

25

19

Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan johtosääntö

26

20

Tilda Hahlin rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2018

27

21

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

29

Seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 10.12.–31.12.2017 ja 1.1.–
24.6.2018

31

Papiston ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma helmikuu – toukokuu
2018

31
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PUHEENJOHTAJA

MARKO MIETTINEN

Marko Miettinen
kirkkoherra
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Kirkkoneuvosto

28.11.2017

Kokousaika

28.11.2017 klo 17.00–19.12

Kokouspaikka

Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia nro

Sivu nro

24

Kirkkoneuvoston 2018 kokoukset

32

25

Ilmoitusasiat

32

26

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

33

27

Kokouksen päättäminen

33

PUHEENJOHTAJA

MARKO MIETTINEN

Marko Miettinen
kirkkoherra

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

28.11.2017

Kirkkoneuvosto:
Miettinen Marko, puheenjohtaja
Alasalmi Aila
Haverinen Minna-Liisa
Heikkinen Setti
Immonen Tyyne
Kaltiola Pekka
Kangas Tapani
Kopperoinen Juuso, varapuheenjohtaja
Patronen Kaija
Ruuttunen Tuomo
Saukkonen Kari

Muut läsnäolijat:
Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Mäkelä Pasi, esittelijä, talousjohtaja
Ojalehto Soile, vs. tiedottaja
Pääkkönen Kirsi, esittelijä, ylipuutarhuri
Rissanen Kirsi, toimistosihteeri, sihteeri
Toppinen Ari, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Poissa:
Ruuttunen Tuomo, Karjalainen Juhani

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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183 §

1

Kokouksen avaaminen
Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, veisattiin virsi 160:1–3,
minkä jälkeen hän avasi kokouksen.

184 §

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7 luku 4 §).
Kirkkojärjestyksen 9 luku 3 §:
”Oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen
on
1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla…”

Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan seurakunnan tiedottajalla on läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kokouksen esityslista on lähetetty 22.11.2017 kirkkoneuvoston jäsenille ja
kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Esitys: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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185 §

3

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvun 15 §:n 1 momentti:
”Kirkkoneuvoston pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa
sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten
valittua jäsentä. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan
sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.”

Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kirkkoneuvoston valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tyyne Immonen ja
Pekka Kaltiola.
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tyyne Immosen ja Pekka Kaltiolan
sekä varalle Tapani Kankaan.

186 §

4

Työjärjestys
Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi muuttamalla
käsittelyjärjestystä siten, että 189 §:n käsittelyn jälkeen käsitellään 195 § ja
196 § ja lisäksi päätti ottaa käsittelyyn lisäesityslistan asian: 200 §
”Varajäsenen valitseminen julistustoiminnan johtokuntaan”.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut 1.2.2018 alkaen
Valmistelija ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen
Esittelijä ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen
Kirkkojärjestyksen 17 luku 5 §:n 3 mom.:
”Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.”
Hautaustoimilain (14.12.2012/780) 17 luku 9 §:”Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon
seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin
maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään.”
Hautaustoimilaki 6 §:
Hautaustoimesta perittävät maksut
”Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja
hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut
saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset.
Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on
oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle.
Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi 2 momentin estämättä myöntää kokonaan tai
osittain vapautuksen 1 momentissa tarkoitetuista maksuista, jos vainaja on ollut
rintamaveteraani, tai siihen rinnastettavasta syystä. Maksuvapautus voi koskea myös edellä
tarkoitetun henkilön puolisoa.” (27.6.2003/627)

Hautauspalvelumaksut
Hautauspalvelumaksuilla tarkoitetaan ensisijaisesti niitä maksuja, jotka
liittyvät haudan kaivamiseen ja peittoon sekä hautauksen jälkeiseen pinnan
kunnostukseen. Tuhkausmaksut kuuluvat myös hautauspalvelumaksuihin.
Kajaanin seurakunnassa hinnantarkistukset ovat olleet maltilliset. Vuoden
2013 jälkeen hintoja on tarkistettu vuoden 2016 alussa, jolloin
hautauspaikkamaksut säilyivät ennallaan, mutta hautauspalvelumaksuja
korotettiin hieman, jonka jälkeen maksutuotot kattoivat noin 8,2 %
hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Kirkkohallituksen suosituksen mukaan seurakuntien tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Suosituksen määrittämästä 20 %
maksutuottojen vähimmäiskattavuudesta Kajaanissa ollaan jäljessä
huomattavasti ja siksi esitetään hautaustoimen maksuja tarkistettaviksi
vuosittain, kunnes vähintään 20 %:n kattavuus saavutetaan.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hintojen tarkistuksessa on lähdetty siitä, että muutetaan vuoden 2018 alusta
kaikki arkkuhautapaikkamaksut hautasijakohtaisiksi. Ruumishuoneen
vuokraa tarkistetaan 5 €:lla, hautauspalvelumaksuista tarkistuksia tehdään
arkkuhaudan
kaivamiseen,
peittämiseen
ja
peruskunnostukseen.
Uurnahautauksessa hautapaikkahinnat säilyvät ennallaan, mutta hautaus–
palvelumaksuihin tehdään tarkistuksia.
Hautaustoimen maksut 1.2.2018 alkaen arkkuhautauksessa, liite 1
Hautaustoimen maksut 1.2.2018 alkaen uurnahautauksessa, liite 2
Esitys: Kirkkoneuvosto

1) hyväksyy liitteiden 1 ja 2 mukaiset hautauspalvelu- ja hautapaikkamaksut otettavaksi käyttöön 1.2.2018
2) esittää hautapaikkamaksut edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
3) päättää, että hautaustoimen maksuja tarkistetaan vuosittain viiden
vuoden ajan, kunnes vähintään 20 %:n kattavuus saavutetaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Ylipuutarhuri Kirsi Pääkkönen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 17.32.
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Kirkkoherran palkan tarkistus
Valmistelija kappalainen Antti Minkkinen
Esittelijä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juuso Kopperoinen
Taloudellinen jaosto päätti 4.6.2014 ylimmän johdon palkkauksesta. Lisäksi
taloudellinen jaosto päätti tarkastella kirkkoherran ja talousjohtajan
peruspalkkaa myöhemmin syksyllä 2014. Tarkistus jäi tuolloin tekemättä ja
taloudellisen jaoston toiminta päättyi vuoden 2014 lopussa.
Kirkkoherran kokemus on lisääntynyt ja uudessa organisaatiossa hänen
tehtävänsä vaativuus kuitenkin hieman kevenee uuden hallintokappalaisen
viran alkaessa vuoden 2018 alusta. Hallintokappalaiselle siirtyy osa
kirkkoherralle kuuluvia mm. esimiestehtäviä.
Oheisliite Selvitys kirkkoherran ja talousjohtajan toimenkuvasta palkan
tarkistusta varten
Esitys: Kirkkoherran palkka K-40 hinnoitteluryhmässä korotetaan 5.400
euroon 1.1.2018 alkaen. Kirkkoherran palkkaa ei tarkasteta vuosisidonnaisilla
korotuksilla kuten n. ”kakkosviroissa”. Kokemuksen myötä ammatinhallinta
ja työssä suoriutuminen kuitenkin kehittyvät. Tämän vuoksi kirkkoherran
palkka on syytä tarkistaa hieman ylöspäin.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ja lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherran
palkka tarkastetaan kahden vuoden välein.
Puheenjohtaja Marko Miettinen jääväsi itsenä tämän sekä seuraavan asian
käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Juuso Kopperoinen johti puhetta asioiden
käsittelyn ajan.
Kappalainen Antti Minkkinen oli läsnä kutsuttuna asiantuntijana.
Kirkkoherra Marko Miettinen ja talousjohtaja Pasi Mäkelä poistuivat
kokouksesta kello 17.33.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Talousjohtajan palkan tarkistus
Valmistelija taloussihteeri Auli Ohtonen
Esittelijä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juuso Kopperoinen
Taloudellinen jaosto päätti 4.6.2014 ylimmän johdot palkkauksesta. Lisäksi
taloudellinen jaosto päätti tarkastella kirkkoherran ja talousjohtajan
peruspalkkaa myöhemmin syksyllä 2014. Tarkistus jäi tuolloin tekemättä ja
taloudellisen jaoston toiminta päättyi vuoden 2014 lopussa.
Talousjohtajan tehtävä on kokenut laajan muutoksen. Tehtävien vaativuus,
laaja-alaisuus ja vastuullisuus ovat lisääntyneet. Ammatinhallinnan ja työssä
suoriutumisen kokonaisuus näkyvät nykyisessä toiminnassa.
Oheisliite Selvitys kirkkoherran ja talousjohtajan toimenkuvasta palkan
tarkistusta varten
Esitys: Talousjohtajan palkka J-50 hinnoitteluryhmässä korotetaan 5.250
euroon 1.1.2018 alkaen. Talousjohtajan palkkaa ei tarkasteta vuosisidonnaisilla korotuksilla kuten ns. ”kakkosviroissa”.
Päätös: Esitys hyväksyttiin ja lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että
talousjohtajan palkka tarkastetaan kahden vuoden välein.
Kappalainen Antti Minkkinen oli läsnä kutsuttuna asiantuntijana ja poistui
päätöksenteon jälkeen klo 17.37.
Kirkkoherra Marko Miettinen ja talousjohtaja Pasi Mäkelä palasivat kello
17.37.
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Toiminnallisten työalojen tehtäväkohtaisten palkanosien
(peruspalkka) muutokset
Valmistelija talousjohtaja Pasi Mäkelä
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvosto on 7.11.2017 pitämässään kokouksessa
hyväksynyt ja esittänyt edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
toiminnallisten työalojen uuden organisaation (§169) sekä hengellisen työn
virkojen johtosääntöjen uudistamisen (§170).
Toiminnallisen työalojen tehtävien tehtävänkuvaukset on päivitetty
vastaamaan uuden organisaation ja uusien virkojen johtosääntöjen linjauksia
ja vaatimuksia Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti syksyn 2017
aikana. Tehtävänkuvauksen pohjalta on määritetty jokaisen tehtävän
vaativuusryhmä ja tehtäväkohtainen palkanosa eli peruspalkka. Tehtävänkuvaus ja sen avulla määritetty peruspalkka ei sisällä työntekijän työsuoritusta
koskevaa arviointia tai kuvausta.
Liitteessä 3 on edellä kuvatun prosessin perusteella määritellyt toiminnallisten
työalojen tehtävien vaativuusryhmät ja peruspalkat siltä osin, kun ne
muuttuvat uuden organisaation, virkojen johtosääntöjen muutosten sekä
muuttuneiden tehtävien vuoksi.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä toiminnallisten työalojen tehtävien
vaativuusryhmät ja peruspalkat liitteen 3 mukaisesti. Vaativuusryhmien ja
peruspalkkojen muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Minna-Liisa Haverinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon.
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Kajaanin seurakunnan I sairaalapastorin viran täyttämättä
jättäminen
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 26.10.2017 pitämässään
kokouksessa päättänyt myöntää Kajaanin seurakunnan sairaalapastorille,
Teuvo Partaselle eron virastaan 1.1.2018 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi.
Kajaanin kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 pitämässään kokouksessa
seurakunnan yhteistoimintamenettelyn (tuta-menettely) mukaisen, työvoiman
vähentämiseen päätyneen ratkaisun. Tässä ratkaisussa päätettiin, että
vapautuva sairaalapastorin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä. Samalla
Kajaanin rovastikuntayhtymän selvityshankkeessa, joka päättyy vuoden 2017
loppuun mennessä, tulee Kainuun seurakuntien ratkaistavaksi, mitkä virat
jatkossa hoidetaan seurakuntayhtymän toimesta. Kajaanin seurakunnan
kirkkoneuvosto lykkää sairaalapastorin viran täyttöä vuodella, minkä aikana
selvitetään, löytyykö sairaalasielunhoitoon rahoitusta mahdollisesti
perustettavan seurakuntayhtymän tai rovastikuntayhteistyön kautta.
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että se jättää täyttämättä Kajaanin
seurakunnan I sairaalapastorin viran vuoden 2018 loppuun saakka, johon
mennessä selvitetään, lakkautetaanko sairaalapastorin virka vai jatketaanko
viran täyttöprosessia sekä antaa päätöksen tiedoksi Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulille ja kirkkohallitukselle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Karoliinan Kamarin toiminnanohjaajan siirtyminen
perustettavaan vapaaehtoistyön koordinaattorin virkaan
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kajaanin kirkkoneuvosto hyväksyi 13.6.2017 pitämässään kokouksessa
seurakunnan yhteistoimintamenettelyn (tuta-menettely) mukaisen, työvoiman
vähentämiseen päätyneen ratkaisun. Tähän ratkaisuun kuului myös päätös,
jonka mukaan Karoliinan Kamarin toiminnanohjaajan toimi päättyy ja
seurakunta perustaa uuden, vapaaehtoistyön koordinaattorin viran.
Perusteluna muutokselle on ollut viranhaltijan laajempi tehtävänkuva ja
laajemman tehtävänkuvan edellyttämä työajaton työ. Koska muutokselle on
olleet syynä tuotannollistaloudellisista syistä johtuva töiden järjestely, niin
tähän saakka tehtävää hoitanut Paula Sirviö voidaan tästä syystä siirtää
perustettavaan Kajaanin seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattorin
virkaan.
Kirkkolain 6 luvun 11 §:
”Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:

---7) menettelyyn on muu erityisen painava syy.”

Esitys: Kirkkoneuvosto siirtää Karoliinan Kamarin toiminnanohjaajan
tehtävää hoitaneen Paula Sirviön 1.1.2018 alkaen perustettavaan
vapaaehtoistyön koordinaattorin virkaan.
Kirkkoneuvosto määrittelee vapaaehtoistyön koordinaattorin
vaativuusryhmään 502 ja peruspalkaksi 2 356,63 euroa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Diakonian viran täyttäminen
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen ja vastaava diakonian viranhaltija
Elina Ingman
Esittelijä vastaava diakonian viranhaltija Elina Ingman
Kirkkoneuvosto julisti 26.9.2017 diakonian viran haettavaksi Kajaanin
seurakuntalehdessä Kotiseurakuntani, Kotimaa- ja Koti-Kajaani -lehdessä,
TE-palveluiden ja Evl.fi:n rekrytointisivulla, Kajaanin seurakunnan verkkosivuilla sekä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 26.10.2017 klo 15
mennessä.
Kirkkoneuvosto päätti täyttää diakonian viran kuuden (6) kuukauden koeajalla
sekä määritteli viran palkkauksen vaativuusryhmään 502. Virkaan valittavalta
edellytetään diakonian virkatutkintoa tai sellaista ammattikorkeakoulututkintoa, joka antaa kirkkohallituksen hyväksymän kelpoisuuden kirkon
diakoniatyön virkaan.
Diakonian virkaan valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu
jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva
lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikostaustan selvittämislain (504/2002)
edellyttämä rikosrekisteriote.
Kirkkoneuvosto valitsi viran täyttöä valmistelemaan työryhmän, johon se
nimesi kirkkoherra Marko Miettisen, palvelutoiminnasta vastaavan teologi
Perttu Kyllösen ja vastaavan diakonian viranhaltija Elina Ingmanin sekä
keskuudestaan Aila Alasalmen ja Kaija Patrosen ja työryhmä sai käyttää
työskentelyssään asiantuntijajäsentä. Haastattelutyöryhmä kutsui asiantuntijajäseneksi KoulutusAvain Oy:stä toimialajohtaja, psykologi Olavi Haatajan.
Työryhmän tehtävänä oli valita haastatteluun valittavat hakijat, haastatella
heidät ja antaa lausunto diakonian viran täyttämisestä aluksi johtokunnalle,
joka antaa lausunnon kirkkoneuvostolle.
Määräaikaan mennessä 26.10.2017 yhdeksän henkilöä haki avoinna olevaa
diakonian virkaa.
Yhteenveto hakijoista ja hakijoiden vertailu oheisliitteenä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Haastattelutyöryhmästä Elina Ingman, Perttu Kyllönen ja Kaija Patronen sekä
asiantuntijajäsen kokoontuivat 3.11.2017 valitsemaan yksilöhaastatteluun
kutsuttavat henkilöt ja päätti yksimielisesti, että yksilöhaastatteluun kutsutaan
seuraavat viisi hakijaa:
1. Riitta Buddas Loviisasta
2. Hanna Heikkinen Kajaanista
3. Aino Kontio Kajaanista
4. Hannele Repola Hyrynsalmelta
5. Outi Reuter Kuopiosta.
Hakijoiden yksilöhaastattelu oli tiistaina 14.11.2017 klo 13–17. Hakijat
haastatteli Olavi Haataja ja työryhmän jäsenet tekivät täydentäviä kysymyksiä.
Esitys:
Haastattelutyöryhmä
esittää
johtokunnalle
ja
edelleen
kirkkoneuvostolle, että se valitsee diakonian virkaan diakonissa,
terveydenhoitaja Hanna Heikkisen Kajaanista.
Perusteluna hänen valinnalleen haastattelutyöryhmä toteaa, että Hanna
Heikkisellä on virkaa varten vaadittava soveltuva koulutus, työkokemus ja
tuntemus kirkon diakoniatyöstä. Hän on haastatelluista soveltuvin valittavaan
tehtävään.
Päätös: Johtokunta esittää yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että se valitsee
diakonian virkaan diakonissa, terveydenhoitaja Hanna Heikkisen Kajaanista
_____________________________

Kirkkoneuvosto 28.11.2017
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Yhteenveto hakijoista ja hakijoiden vertailu oheisliitteenä
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Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee diakonian virkaan 1.1.2018 alkaen
diakonissa, terveydenhoitaja Hanna Heikkisen Kajaanista.
Hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva lääkärintodistus terveydentilastaan.
Kirkkoneuvosto määrittelee diakonian viranhaltijan (Vuolijoki) tehtävän
vaativuusryhmään 502 ja peruspalkaksi 2 326,95 € kuukaudessa.
Viran täytössä ei sovelleta kuuden kuukauden koeaikaa, koska Hanna
Heikkinen on toiminut vs. diakonian viranhaltijana Kajaanin seurakunnassa
yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta.
Tehtävänkuvan mukaan viran sijoituspaikkana on Vuolijoki-Otanmäen alue.
Perusteluna hänen valinnalleen haastattelutyöryhmä toteaa, että Hanna
Heikkisellä on virkaa varten vaadittava soveltuva koulutus, työkokemus ja
tuntemus kirkon diakoniatyöstä. Hän on haastatelluista soveltuvin valittavaan
tehtävään.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Holding Oy:n osakkeiden myynti
Valmistelija taloussihteeri Auli Ohtonen
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
Kajaanin seurakunta on saanut v. 2013 testamentilla 2 kpl PHP Holding Oy:n
osakkeita. Osakkeiden nimellisarvo on 10 €/kpl. Kirjanpidossa tasearvo on
1.400 €.
OTC-sijoitus Oy tarjoaa osakkeista yhteensä 3.210 € eli 1.605 €/kpl. Lisäksi
he maksavat varainsiirtoveron. Kauppahinta maksetaan lyhentämättömänä
seurakunnan Osuuspankin tilille FI60 5760 0310 0013 58.
Esitys: Kajaanin seurakunta myy OTC-sijoitukselle 2 kpl PHP Holding Oy:n
osakkeita yhteishintaan 3.210 €.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ

Kirkkoneuvosto

16

198 §

SIVU

28.11.2017

21

Tuomo Ruuttusen ero kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Tuomo
Ruuttunen pyytää eroa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
21.11.2017 tapahtuneen paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on
vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
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Tuomo Ruuttusen edustaman Keskustalainen seurakuntaväki -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Anja Hongisto.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Tuomo Ruuttuselle eron kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. kutsua Keskustalainen seurakuntaväki -valtuustoryhmän ensimmäisen
varavaltuutetun Anja Hongiston kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
jäljellä olevaksi ajaksi ja
3. valita Tuomo Ruuttusen tilalle varsinaisen jäsenen kirkkoneuvostoon
jäljellä olevaksi ajaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Eevi Rusasen ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkovaltuuston jäsen Eevi Rusanen on pyytänyt 20.11.2011 lähettämällään
kirjeellä eroa Kajaanin seurakunnan kirkkovaltuustosta.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on
vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se
toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
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Eevi Rusasen edustaman Kuunteleva kirkko -valtuustoryhmän ensimmäinen
varavaltuutettu on Katriina Ojala.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Eevi Rusaselle eron kirkkovaltuustosta
2. kutsua Kuunteleva kirkko -valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun
Katriina Ojalan kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi
ajaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Varajäsenen valitseminen julistustoiminnan johtokuntaan
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkovaltuusto valitsi 21.11.2017 Ismo Makkosen julistustoiminnan
johtokunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi ajaksi. Kokouksessaan 18.1.2017
kirkkovaltuusto (9 §) on valinnut hänet Setti Heikkisen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi. Johtokuntien johtosäännön 1 luvun 2 §:n mukaan johtokunnan
jäseneksi ei saa valita tämän seurakunnan kirkkoneuvoston varsinaista jäsentä
tai varajäsentä.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n 1 momentti:
”Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai
erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön.
Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen
luottamushenkilö on.”
Kirkkolain 23 luvun 7 § 2.mom.:
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle
myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.”
Johtokuntien johtosääntö 1 luvun 2 §:n 3–5. mom.:
"Jäseneksi ei saa valita tämän seurakunnan kirkkoneuvoston varsinaista jäsentä ja
varajäsentä eikä viranhaltijaa ja työntekijää.
Johtokunnan tulee edustaa monipuolista asianomaisten työalojen asiantuntemusta sekä
niitä tahoja, joiden kanssa seurakunta toimii yhteistyössä. Johtokuntaa valittaessa on
otettava huomioon, mitä tämän johtosäännön työaloja koskevassa pykälässä on lausuttu
tarvittavasta asiantuntemuksesta.
Johtokuntaan voidaan valita vain sellainen henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
kirkkovaltuuston vaalissa."

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
myöntää Ismo Makkoselle eron julistustoiminnan johtokunnan varajäsenen
tehtävästä ja
valitsee hänen tilalleen varajäsen julistustoiminnan johtokuntaan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan johtosääntö
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunta on 12.10.2017 hyväksynyt
rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan johtosäännön ja lähettää sen
edelleen Kainuun seurakuntien kirkkovaltuustojen hyväksyttäväksi.
Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunnan johtosääntö, liite 4
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy oheisen liitteen rovastikunnallisen
johtosäännöksi

yhteistyön johtokunnan

ja päättää, että Kajaanin seurakunta osallistuu rovastikunnalliseen yhteistoimintaan.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Tilda Hahlin rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2018
Valmistelija vastaava diakonian viranhaltija Elina Ingman
Esittelijä vastaava diakonian viranhaltija Elina Ingman
Kirkkovaltuuston 22.9.2014 hyväksymän Tilda Hahlin rahaston 5 §:
”Kirkkoneuvosto päättää vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä rahaston varojen
seuraavan vuoden käyttösuunnitelman palvelutoiminnan johtokunnan esityksen perusteella.
Varojen käytöstä vastaa palvelutoiminnan johtokunta hyväksytyn käyttösuunnitelman
mukaisesti.
Rahaston varainhoidossa noudatetaan muutoin seurakunnan taloussääntöä.”

Esitys: Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Tilda Hahlin
rahaston käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2018 seuraavaa:
1. 20 000 € jaetaan avustuksina vähävaraisille ja puutteenalaisille Kajaanin
seurakunnan jäsenille diakoniatyön kautta.
2. Diakoniatyöntekijät voivat myöntää Tilda Hahlin rahastosta avustusta
enintään viisisataa (500) euroa asiakastapausta kohti. Tätä suuremmat
avustusanomukset käsittelee palvelutoiminnan johtokunnan nimeämä
avustustyöryhmä. Tarvittaessa jokainen Tilda Hahlin rahastosta anottava
avustus voidaan viedä avustustyöryhmän käsiteltäväksi.
3. Tilda Hahlin rahastosta anottavaa avustusta haetaan Kajaanin seurakunnan
diakoniatyön käyttämillä avustusanomuslomakkeilla.
Mikäli rahaston vuosituotto on arvioitua suurempi, voidaan sekin jakaa edellä
mainitulla tavalla avustuksina.
Päätös: Hyväksyi.
______________________

Kirkkoneuvosto 28.11.2017
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä
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Hahlin

rahaston

käyttö-

1. 20 000 € jaetaan avustuksina vähävaraisille ja puutteenalaisille Kajaanin
seurakunnan jäsenille diakoniatyön kautta.
2. Diakoniatyöntekijät voivat myöntää Tilda Hahlin rahastosta avustusta
enintään viisisataa (500) euroa asiakastapausta kohti. Tätä suuremmat
avustusanomukset käsittelee palvelutoiminnan johtokunnan nimeämä
avustustyöryhmä. Tarvittaessa jokainen Tilda Hahlin rahastosta anottava
avustus voidaan viedä avustustyöryhmän käsiteltäväksi.
3. Tilda Hahlin rahastosta anottavaa avustusta haetaan Kajaanin seurakunnan
diakoniatyön käyttämillä avustusanomuslomakkeilla.
Mikäli rahaston vuosituotto on arvioitua suurempi, voidaan sekin jakaa edellä
mainitulla tavalla avustuksina.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020
Valmistelija talousjohtaja Pasi Mäkelä
Esittelijä talousjohtaja Pasi Mäkelä ja kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkojärjestyksen 15 luku 2 §:
”Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi.
Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai
perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama
alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ylitai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan.
Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on
käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.”
Kirkkojärjestyksen 15 luku 3 §:
”Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston
seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa.”

Voimassa olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. luvun 22 §:n 2. kohdan
mukaan talousjohtaja valmistelee kirkkoneuvostolle ehdotuksen talousarvioksi. Kirkkoneuvosto on laatinut ja hyväksynyt kokouksessaan 22.8.2017
talousarvion valmisteluohjeet, jotka on jaettu johtokunnille ja aluetyön sekä
työmuotojen vastuuhenkilöille noudatettavaksi laatiessaan omaa ehdotustaan.
Ohjeet koskevat pääasiassa toimintamäärärahoja eli toisen (2) pääluokan
menoja. Ohjeen mukaan johtokuntien ja toimintayksikköjen (julistus-,
kasvatus- ja palvelutoiminta) sekä tehtäväalojen vastuuhenkilöiden oli
annettava ehdotuksensa kirkkoneuvostolle 13.10.2017 mennessä.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.10.2017 Kajaanin seurakunnan
tuloveroprosentiksi 1,65.
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Talousarvion kehykset vuodelle 2018 ja suunnitelma vuosille 2019–2020 on
laadittava siten, että talous on tasapainossa. Vuoden 2018 talousarvio laaditaan
siten, että varsinaiset toimintamenot säilyvät korkeintaan vuoden 2017
talousarvion tasolla lukuun ottamatta niitä määrärahoja, joiden leikkaamisesta
sovittiin keväällä 2017 käydyssä tuta-menettelyssä. Palkkoihin lasketaan
yhden prosentin palkankorotusvaraus, koska tulevalla sopimuskaudella on
todennäköisesti tulossa maltillisia palkankorotuksia.
Palkkojen ja pakollisten sosiaalimaksujen Kirkon virka- ja työehtosopimukseen perustuvat muutokset taloustoimisto on budjetoinut keskitetysti.
Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018, liite 5
1.–2. pääluokkien tehtäväalueiden talousarvioiden 2018 perustelut, liite 6
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018, hautainhoitomaksut
vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020.
Päätös: Hyväksyi talousarvion ja hautainhoitomaksut vuodelle 2018
muutoksitta ja toimintasuunnitelman korjauksin ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
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204 §

22

Seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 10.12.–31.12.2017 ja
1.1.–24.6.2018
Valmistelija kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 §:
”Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 §:n
1 momentti 9 kohdan mukaisesti.”

Kolehtisuunnitelma ajalle 10.–31.12.2017 ja 1.1.–24.6.2018, liite 7
Esitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle 10.–31.12.2017
ja 1.1.–24.6.2018 oheisen liitteen mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

205 §

23

Papiston ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma helmikuu –
toukokuu 2018
Valmistelija toimistonhoitaja Ritva Kovalainen, kirkkoherra Marko Miettinen
Esittelijä kirkkoherra Marko Miettinen
Kirkkoherra Marko Miettinen on vahvistanut 21.11.2017 Kirkon Säädöskokoelman nro 68 §:n 13 perusteella pappien ja kanttorien vapaaaikasuunnitelman helmikuu – toukokuu 2018.
Papiston ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma helmikuu – toukokuu 2018,
liite 8
Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pappien ja kanttorien vapaaaikasuunnitelman.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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24

Kirkkoneuvoston 2018 kokoukset
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että se kokoontuu 23.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja
12.6. sekä, että kokoukset alkavat klo 17.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

207 §

25

Ilmoitusasiat
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen pöytäkirjanotteet:
DKUO/485/01.01.03/2017
Kajaanin seurakunnan I sairaalapastori Teuvo Partasen on todettu
irtisanoutuneen virastaan 1.1.2018 lukien.

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
nro 19/2017 Sisällissodan muistovuosi
nro 20/2017 Piispainkokouksen päätös muun kirkon jäsenen osallistumisesta
ehtoolliseen
Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät kokonaisuudessaan kirkon verkkosivulta www.sakasti.evl.fi/yleiskirjeet.

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Liitettiin pöytäkirjaan.

209 §

27

Kokouksen päättäminen
Kokouksen lopuksi veisattiin virsi 563 ja puheenjohtaja päätti kokouksen
kello 19.12.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

33

