SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

Kokouksen aika

Torstai 15.3.2018 klo 18.00 – 18.53.

Paikka

Rytilahden Maja

Läsnä

Mustonen Tuomo
Diukman Sanna
Juntunen Pirjo
Karjalainen Heikki
Korhonen Aimo
Korhonen Eero
Korhonen Juha
Kämäräinen Jukka
Mustonen Teuvo
Partanen Alpo
Sarparanta Leena
Sorvari Yrjö
Tervonen Elina
Valtanen Kalevi
Vehkaoja Tarja
Vähäkangas Pekka
Komulainen Jouko
Väisänen Annikki

puheenjohtaja
jäsen
-"-"-̎-"-"-"-̎-"-"-"-"-̎-"-̎varajäsen
varajäsen

Poissa

Kotilainen Heidi
Heikkinen Reija
Kunnari Keijo
Penttinen Outi
Roivainen Arja
Sirviö Pertti
Tervonen Paavo

varapuheenjohtaja
jäsen
-”–
-" -"-"–
-"-

Muut saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Anu Heikkinen

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 1-7

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjä

Tuomo Mustonen

Anu Heikkinen

Pöytäkirjan tarkastus

Sotkamo 16.3.2018

Pirjo Juntunen
Nähtävillä olo

N:O1 /2018
1 ( 5 )

Leena Sarparanta

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
19.3. – 20.4.2018 välisen ajan

Todistaa
Juhani Saastamoinen
kirkkoherra
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§ 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan
nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 7.3.2018
sekä pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 7. – 15.3.2018 välisen ajan.
Kokous on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä.
Kokouskutsu liitteenä n:o 1.

Ehdotus

Todetaan kokous kirkkolain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja
tai sen osa tarkastetaan heti.

Ehdotus

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan
tarkastuksen perjantaina 16.3.2018
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.3. –
20.4.2018 välisen ajan.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Juntunen ja Leena Sarparanta

§ 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Samalla kirkkovaltuusto päättää
mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä ottaen huomioon sen, ettei asiaa, joka
kirkkoneuvoston on valmisteltava, saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut
tilaisuutta sitä käsitellä.

Päätös

Kokouskutsu toimii kokouksen työjärjestyksenä.

§ 4 MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKOJEN PERUSTMINEN
Esittely

Rippikoululeirien käytäntöihin, toteutukseen ja työaikajärjestelyihin sopii työsuhteisia
paremmin virkasuhteiset työntekijät. Monissa seurakunnissa on ollut käytäntönä perustaa
määräaikaisia kesätyöntekijöiden virkoja. Sotkamon seurakunnassa tarvitaan kolme

Pöytäkirjan tarkastus________/_________

SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA

N:O1 /2018
3 ( 5 )

määräaikaista virkaa nuorisotyöhön. Virat perustetaan ajalle 15.5. – 15.8.2018 ja täytetään
tarpeen mukaan.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaisi kolme määräaikaista virkaa ajalle 15.5.
– 15.8.2018. Kirkkoneuvosto esittää, että virkoihin valitaan Ronja Rusanen ajalle 4.6. –
10.8.2018, Oskari Vehkaoja ajalle 4.6. – 14.8.2018 ja Joni Kinnunen ajalle 28.5. – 27.7.2018.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Tarja Vehkaoja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 5 KAINUUN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN
Esittely

Kajaanin rovastikunnan yhteistyön johtokunta asetti ohjausryhmän selvittämään
keskusrekisterihanketta kokouksessaan 17.10.2016. Rovastikunnassa on selvitetty myös
14.2.2017 yhteisen taloustoimiston perustamista rovastikuntaan. Ohjausryhmä on kahdessa
kokouksessa käsitellyt näitä asioita ja pohtinut myös seurakuntayhtymän perustamista Kajaanin
rovastikuntaan. Johtokunta täydensi ohjausryhmää kokouksessaan 2.3.2017 Hyrynsalmen
talouspäällikkö Tuula Kivijärvellä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi lääninrovasti Risto
Kormilainen ja sen muut jäsenet olivat Kajaanin talousjohtaja Pasi Mäkelä, Vaalan
kirkkovaltuuston pj. Eeva Bisi, Paltamon kirkkovaltuuston pj. Hannu Haverinen ja Kuhmon
kirkkoherra Timo Suutari. Ryhmän sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Kirsi Rissanen
Kajaanista.
Ohjausryhmä päätyi kokouksessaan 24.4.2017 lähteä teettämään selvitystä Kainuun
seurakuntayhtymästä. Rovastikunnan kirkkoherrat olivat ottaneet kokouksessaan Kuhmossa
6.4.2017 myönteisen kannan tällaisen selvityksen tekemiseen ja samoin myös seurakuntien
talousjohto omassa kokouksessaan Ristijärvellä 8.5.2017. Talouspäälliköt toteavat
muistiossaan näin: ”Talouspäälliköt olivat yksimielisesti sitä mieltä, että keskusrekisterin
perustamisesta, yhteisen taloustoimiston perustamisesta ja seurakuntayhtymän
muodostamisesta lähdetään tekemään selvitys, jonka tekee ulkopuolinen selvitysmies. Kaikki
selvitykset kannattaa tehdä kerralla ja niistä tulee käydä ilmi konkreettiset talousvaikutukset.”
Lääninrovasti Kormilainen ja talousjohtaja Pasi Mäkelä tunnustelivat selvitysmiehen saamista
hankkeen toteuttajaksi. Useiden tiedustelujen jälkeen organisaatiokonsultti, työnohjaaja
Raimo Turunen teki rovastikunnalle tarjouksen Kajaanin rovastikunnan
seurakuntayhtymäselvityksen tekemiseksi.
Turusen tekemän selvityksen taustaluvusta selviää perustelut seurakuntayhtymälle: ”Kajaanin
rovastikunnan seurakuntayhtymäselvityksen taustalla ovat rovastikunnassa käydyt keskustelut
seurakuntien taloushallintojen yhdistämiseksi ja yhteisen jäsenrekisterin perustamiseksi.
Molemmat ovat tyypillisesti seurakuntayhtymän tehtäviä. Taloushallinnosta
seurakuntayhtymän tehtävänä säädetään kirkkolain 11 luku 2 §:ssä. Keskusrekisteristä
seurakuntien kirkonkirjojen pitämisen muotona säädetään kirkkolain 16 luvun 3 §:ssä sekä
seurakuntayhtymän keskusrekisterin perustamisesta kirkkojärjestyksen 16 luvun 2 §:ssä.
Keskustelu taloushallinnon yhdistämiseksi liittyy muun muassa siihen, että huomattava osa
seurakuntien talouspäälliköistä on jäämässä eläkkeelle lähivuosina. Keskusrekisterin
perustaminen liittyy kirkossa käytyyn keskusteluun, että jokaisen seurakunnan tulisi jatkossa
kuulua johonkin keskusrekisteriin.
Edellä mainittujen lisäksi jäsenistön väheneminen sekä seurakuntien talouksien
heikkeneminen ovat heikentäneet seurakuntien toimintakykyä. Rovastikunnassa on
keskusteltu seurakuntaliitoksista, mutta ainoa toteutunut on ollut Vuolijoen liittyminen
Kajaaniin kuntaliitoksen seurauksena.
Seurakuntayhtymäselvitystä on johtanut rovastikunnan yhteistyötoimikunnan nimeämä
ohjausryhmä puheenjohtajanaan lääninrovasti Risto Kormilainen. Selvitysmieheksi kutsuttu
Raimo Turunen on koonnut ja toimittanut selvitysmateriaalin. Selvitykseen liittyvät aineistot
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on kerätty Kirkon tilastollisesta vuosikirjasta, sakasti.evl.fi sivuilta, kirkkohallituksesta
pyydetystä muusta materiaalista, seurakuntien verkkosivuilta ja seurakunnissa pidetyistä
neuvotteluista. Kajaanin seurakunnan talousjohtaja Pasi Mäkelä on laatinut alustavat
laskelmat seurakuntayhtymän vaikutuksesta talouteen ja kiinteistöpäällikkö Juha Vornanen
koonnut tiedot seurakuntien kiinteistöistä ja niiden korjaustarpeista.”
Selvityksen mukaan seurakuntayhtymän etuina olisivat:
Laajemmat resurssit = asiantuntemus, hankinnat, kehittäminen, kokoaikaiset virat ja
työsuhteet, rekrytointi, sijaisuudet, tilat, vertaistuki
Paikallisidentiteetti, itsenäisyys ja seurakuntatyö säilyvät = oma nimi, oma toiminta,
perustehtävä korostuu, hallinto kevenee, uusia virikkeitä, paikallinen yhteisöllisyys, suoja
kuntaliitostilanteessa
Yhteistyö vahvistuu = liikkumavaraa, pois nurkkakuntaisuudesta, työnjakoa,
valinnanvapautta, vuorovaikutus, yhteinen etu, yhteiset tapahtumat ja viestintä
Hallintorakenne = hautainhoito, henkilöstöhallinto, kiinteistöt, kevyt seurakuntahallinto,
taloushallinnossa mahdollisuus erikoistumiseen ja tehostumiseen
Talous vakiintuu = leveämmät hartiat, kustannussäästöt päällekkäisien toimintojen
karsimisessa erityisesti tukitoimissa, suuren yksikön etu kilpailutuksissa, pienten ja
vähävaraisten turva.
Seurakuntayhtymän haittoina selvitys näkee:
Yksikön koko ja moniportainen hallinto = paikallinen painoarvo vähenee, valta etääntyy,
hallintoa paljon, kiertävä puheenjohtajuus, kuuluuko pienen ääni?
Talouden kohtalo ja hoito = taloudellisen itsenäisyyden menetys, omaisuuden kohtalo,
verotulojen jako, veroprosentin nousu, määrärahojen kohtalo, maksumiehen rooli
Työntekijöitten asema = pelko työpaikoista, mihin resurssit suunnataan (isot - pienet, hallinto
– seurakuntatyö), henkilökunnan jaksaminen
Yhteistoiminnan vaikeus = erilaiset toimintakulttuurit, pitkät välimatkat, paikallisuuden
huomioiminen, seurakuntatyön ja hallinnon eriytyminen, verotulojen täydennysavustus
katoaa, päästäänkö oikeasti työvoiman liikkuvuuteen?
Itsenäisen seurakunnan vahvoina puolet ovat selvityksen mukaan:
Oma hallinto = itsenäisyys, joustavuus, kokonaisuus hallussa, läheisyys, selkeys, tuttuus
Itsenäinen seurakuntatyö = itsenäistä, paikallista yhteistyötä, sitoutunutta, tehokasta, tuttua
Taloudellinen itsenäisyys ja omat resurssit = oma budjetti, omaisuus ja veroprosentti,
päätösvalta itsellä, suunnittelun ja seurannan helppous
Paikallisidentiteetti = paikallisuus, turvallisuus ja tuttuus
Itsenäisen seurakunnan heikkoina puolina selvitys näkee:
Pienissä seurakunnissa kapeat resurssit = asiantuntemuksen kapea-alaisuus, hallinto vie
resurssia, jaksaminen, varahenkilöjärjestelmä, yksisarjaisuus – milloin tulee vastaan tilanne,
ettei henkilöstöä voi enää vähentää?
Jäsenistö vähenee ja talous heikkenee = veroprosenttia ei voi nostaa loputtomasti, Kainuussa
ansiotaso kehittyy muuta maata heikommin
Nurkkakuntaisuuden, eristäytymisen ja itseriittoisuuden vaara
Kuntaliitosuhka = seurakuntarakenteen on joustettava
Yhteistyön haasteet, jos jää yhtymän ulkopuolelle = perustuttava erillisiin sopimuksiin ja
hentoon rovastikuntayhteistyöhön.
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Lääninrovasti Risto Kormilainen on suorittanut työntekijöiden kuulemisen. Työntekijöiden on
ollut sähköpostitse mahdollisuus kertoa mielipiteensä yhtymähankkeesta. Sotkamon
seurakunnasta kyselyyn vastasi yhteensä 18 työntekijää ja vastaukset jakaantuivat annettuihin
vastaus-vaihtoehtoihin seuraavasti:
-puollan, että Kainuun seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän 1.1.19 alkaen 0 ääntä
-en puolla, että Kainuun seurakunnista muodostetaan seurakuntayhtymä

15 ääntä.

-en ota kantaa esitettyyn seurakuntayhtymäesitykseen 3 ääntä
Kirkkohallitus on antanut vuonna 2016 seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän
perustamista koskevan hallinnollisen ohjeistuksen. Tässä ohjeistuksessa kirkkohallitus on
määritellyt tuomiokapituleille puuttumiskynnyksen, millä tarkoitetaan seurakunnan
toimintaan, hallintoon tai talouteen liittyviä seikkoja, joiden esiintyessä tuomiokapitulin tulee
ottaa vastuuta seurakuntien tilanteen kannalta tarkoituksenmukaisten yhteistyö- tai
rakennemuutosprosessien vireille saattamiseksi.
Seurakuntatalouden osalta puuttumiskynnyksiä on seitsemän ja ne ovat: seurakunnan
vuosikate kahtena tai useampana vuotena negatiivinen, seurakunnan taseessa kertynyttä
alijäämää, seurakunnan veroprosentti yli 2, maksuvalmius alle 60 päivää, maksuvalmius
heikkenee, henkilöstömenot kasvavat.
Edellä mainituista talouden puuttumiskynnyksistä Sotkamon seurakunnassa täyttyy vain
maksuvalmius, joka on alle 60 päivää.
Sotkamon seurakunnalla ei ole tällä hetkellä, eikä näkyvissä ainakaan seuraavan viiden
vuoden sisällä pakottavaa tarvetta seurakuntaliitoksiin tai yhtymäjäsenyyteen. Sotkamon
seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet vastata seurakunnallisen toiminnan kehittämisestä ja
supistuvan kantokyvyn mukaisesta toiminnan sopeuttamisesta. Toiminnan suunnittelussa
tarvitaan tavoitteellisuutta ja yhteistyötä. Seurakunnan tulevaisuussuunnitelma, johon
kuuluvat myös kiinteistö- ja henkilöstösuunnitelma ovat välineitä, joilla tulevaisuuteen
varaudutaan. Tulevaisuussuunnitelma valmistunee tämän vuoden aikana.
Yhtymäselvityshankkeen ohjausryhmä on ohjeistanut käsittelyaikataulua siten, että kaikissa
seurakunnissa pidetään kirkkoneuvoston kokoukset 15.3.2018 kello 16, jossa kokouksessa
kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen siitä, lähteekö seurakunta mukaan
yhtymään. Samana päivänä kello 18 kokoontuva kirkkovaltuusto sitten tekee lopullisen
päätöksen asiassa.
Liite 2 Kajaanin rovastikunnan srkyhtymäselvityksen raportti
Liite 3 Selvitysmies Raimo Turusen diat
Liite 4 Kuulemislomake Kajaanin rovastikunnan seurakuntayhtymään liittymisestä
Liite 5 Kuulemiset ja kommentit
Ehdotus

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää, että Sotkamon seurakunta ei tässä
vaiheessa hyväksy esitystä Kainuun seurakuntayhtymästä eikä liity mukaan perustettavaan
seurakuntayhtymään.

Päätös

Kirkkovaltuusto päätti, että Sotkamon seurakunta ei tässä vaiheessa hyväksy esitystä Kainuun
seurakuntayhtymästä eikä liity mukaan perustettavaan seurakuntayhtymään.
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§ 7 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 6 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
18.53.
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