4/92§ Vaajakosken alueseurakunnan kanttorivirkoja koskeva järjestely
Esittelyteksti Alueneuvoston kokoukseen 16.12.2015,
Esittelijä Hannu Huttunen, 0505215405
Kirkkoherra on pyytänyt alueneuvostoa lausumaan näkemyksensä kanttorinvirkoja koskevaan
järjestelyyn. Virkojen järjestely koskee olennaisesti myös Vaajakosken alueseurakuntaa ja sen
musiikkityötä. Seuraavassa tulevan 17.12.2015 kokoontuvan kirkkoneuvoston esittelyteksti, joka
selventää asiaa:
-----------------

”Vuoden 2011 henkilöstösuunnitelman ja vuonna 2014 hyväksytyn toiminnan- ja talouden
kehittämissuunnitelman mukaisesti henkilöstövähennykset kohdistuvat myös kanttorin
virkoihin. Ensimmäinen vähennys tehtiin 2014 ja toinen vähennys on suunniteltutehtäväksi
loppuvuodesta 2015. Myöhemmin henkilöstösuunnitelman mukaan vähennetään vielä ½
kanttorin virka (2017-21 Keskustan alueseurakunta). Kanttorin virkojen väheneminen
18:sta 16:een edellyttää töiden organisointia monilta osin nykyisestä poiketen. Syksystä
2014 lähtien kanttoreiden toimitusvuorojärjestelmää on uudistettu siten, että kirkollisten
toimitusten osalta on vähennetty alueseurakuntapohjaisuutta kanttorien töiden
jakamisessa ja otettu käyttöön kunkin kappelin osalta kappelivuorot. Tämän myötä
siunaustoimitusten määrät ovat tasaantuneet. Vuoden 2016 alusta lukien jokaisella neljällä
yhteistoiminta-alueella on yksi kanttorien työtä koordinoiva kanttori.
Ensimmäinen kanttorin viran vähennys voitiin toteuttaa, kun Tikkakosken avoimeksi tullut
kanttorin virka täytettiin 2014 sisäisellä siirrolla (kanttori Sirpa Piilonen siirtyi Tikkakoskelle
1.11.2014 Vaajakosken alueseurakunnasta). Tällöin Vaajakosken ja Huhtasuon
yhteistoiminta-alueelle jäi aiemman neljän kanttorin viran sijaan kolme virkaa ja toisaalta
oli jo tuolloin odotettavissa, että loppuvuodesta 2015 Huhtasuon alueseurakunnassa jää
kanttori eläkkeelle, kuten nyt on tapahtunut.
Kirkkoneuvosto käsitteli kanttorin virkojen järjestelyä 11.6.2014, 101 § ja merkitsi tiedoksi
tilapäisen järjestelyn siitä, että aluksi syksyyn 2015 asti Huhtasuon kanttorityövoimaa
suunnataan ½ viran verran Vaajakoskelle ja että syksystä 2015 alkaen, Huhtasuon
kanttorin eläkkeelle jäämisen jälkeen, vastaavaa menettelyä jatketaan siten, että
Vaajakoskella on kaksi kanttorin virkaa ja Vaajakosken kanttorien työpanosta suunnataan
½ viran verran Huhtasuolle. Näin onkin jo menetelty kirkkoherran päätöksin.
Edellä mainittujen muutosten lisäksi kirkkoneuvosto päätti kesäkuussa 2015 siirtää
Säynätsalon kanttorin työskentelemään Korpilahdella, jossa kanttorin virka oli tullut
avoimeksi kanttorin siirryttyä toiseen seurakuntaan. Haasteelliseksi on osoittautunut se,
kuinka saadaan tehtyä 2014 henkilöstösuunnitelmassa kaavailtu toinen kanttorin viran
vähennys. Suunnitelman mukaan viran vähennyksen kohdistamisessa otetaan huomioon
Taulumäen toisen kanttorin työpanoksen suuntaaminen (Petri Tiusanen, ns. C-kanttorin
virka) sekä se, että henkilösuunnitelmassa on mainittu myös Keskustan alueseurakunnan
½ kanttorin viran vähennys (2017-2021).
Yksilöimättä tässä yhteydessä lähemmin voidaan todeta, että kanttorien virkajärjestelyssä
on jouduttu ottamaan huomioon myös useisiin tiloihin liittyvät sisäilmakysymykset ja se,
että tilojen soveltuvuus ja soveltumattomuus on osoittautunut osaksi hyvin
yksilökohtaiseksi.

Vuoden 2015 kuluessa on tehty kaikille kanttoreille kohdistettu kysely halukkuudesta
siirtyä työskentelemään Vaajakoskella tai Säynätsalossa.
Säynätsalon alueseurakunnassa työskentelyyn ilmaisi kiinnostuksensa kaksi kanttoria:
Palokan alueseurakunnassa ns. A-virassa (Laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä
kanttorinvirka)työskentelevä Pertti Tahkola jaTaulumäenyksikössä ns. C-virassa (Muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka) työskentelevä Petri
Tiusanen.
Kirkkoherra Arto Viitala, vastuukanttori Jukka Hassinen, aluekappalainen Osmo Väätäinen
ja alueneuvoston edustajana puheenjohtaja Erkki Puhalainen kutsuivat molemmat
kiinnostuksensa ilmaisseet erikseen keskustelemaan viranhoitoon liittyvistä kysymyksistä.
Tällöin työryhmässä päädyttiin puoltamaan Pertti Tahkolan siirtämistä A-virkoineen
työskentelemään Säynätsalon alueseurakunnassa. Toisaalta voitiin todeta, että yksin
Tahkolan siirtyminen Säynätsaloon ei ratkaisua yhden viran vähennykseen toisi, vaan
tarvittaisiin jokin muukin siirtyminen, jossa nimenomaan olisi osuutta myös joko
Taulumäen tai Keskustan kanttorilla.
Ratkaisua on etsitty neuvotellen ja valmisteluvaiheessa asianomaisten kanttorien lisäksi
aluekappalaisia kuullen. Kaikki siirrot voidaan toteuttaa virkapaikkojen muutoksena
kirkkoneuvoston päätöksellä. Asianomaiset kanttorit ovat keskusteluissa ilmaisseet
suostumuksensa järjestelyyn. Mahdolliset muutokset kunkin viran tehtävänkuvaan ja
tehtävän vaativuuteen on käsiteltävä erikseen tavanomaista menettelyä käyttäen.
Tarkoitus on, että Vaajakosken ja Palokan alueneuvostot lausuvat näkemyksensä siirroista
ennen kirkkoneuvoston 17.12. pidettävää kokousta (Vaajakoski 16.12., Palokka 9.12.).
Keskustelujen seurauksena on löytynyt alla kuvattu neljää kanttoria koskeva ehdotus
sisäisistä siirroista.
-Pertti Tahkola siirtyy A-virkoineen Palokan alueseurakunnasta Säynätsaloon 1.1.2016
-Liisa Partanen siirtyyA-virkoineen Vaajakosken alueseurakunnasta
Palokkaan 1.1.2016
-Maria Salmela siirtyy B-virkoineen (Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä
kanttorinvirka) Huhtasuon alueseurakunnasta Vaajakoskelle
1.1.2016
-Petri Tiusanen siirtyy C-virkoineen määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun asti Taulumäen
yksiköstä Vaajakoski-Huhtasuon palvelukseen siten, että virkapaikka ja ensisijainen
työyhteisö sekä esimies (aluekappalainen) ovat Vaajakoskella; siirtymisen ajankohta
1.1.2016, mutta tarvittaessa hänet nimetään kirkkoherran päätöksellä hoitamaan avointa B
-virkaa ko. viran täyttämisen ajan. 2017 loppuvuodesta arvioidaan uudelleen Petri
Tiusasen C-viran sijoittuminen.
Edellä todettujen siirtojen seurauksena B-kanttorin virka (XVI kanttorin virka,
sijoituspaikkana Huhtasuon alueseurakunta, vakanssinumero 59)
tulee avoimen haun kautta täytettäväksi (haettavaksi julistaminen tammikuun 2016
kirkkoneuvostossa). Petri Tiusasen siirtyminen Vaajakoski-Huhtasuon palvelukseen
tarkoittaa sitä, että hänen työpanostaan ei ole entiseen tapaan käytettävissä KeltinmäenSäynätsalon-Korpilahden yhteistoiminta-alueella eikä Taulumäessä ja tämä edellyttänee
joiltain osin etenkin Keskustan ja Kuokkalan kanttorityövoiman suuntaamista näihin

yksiköihin. Kun siirtopäätökset saadaan edellä todetulla tavalla tehtyä, jää avoimeksi yksi
ns. B-kanttorin virka (VI kanttorin virka, vakanssi numero 50),
joka voidaan myöhemmin tehtävällä kirkkovaltuuston päätöksellä lakkauttaa.
Esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1)
siirtää Palokan alueseurakunnan kanttorin Pertti Tahkolan (V kanttorin virka, A-virka,
vakanssi nro 49) virkoineen Säynätsalon alueseurakunnan kanttoriksi ja muuttaa hänen
virkapaikakseen 1.1.2016 alkaen Säynätsalon seurakuntakodin; esimies on Säynätsalon
aluekappalainen
2)
siirtää Vaajakosken alueseurakunnan kanttorin Liisa Partasen (XIX
kanttorin virka, A-virka, vakanssi nro 440) virkoineen Palokan alueseurakunnan kanttoriksi ja muuttaa hänen virkapaikakseen 1.1.2016 alkaen Palokan
kirkon; esimies on Palokan aluekappalainen.
3)
siirtää Huhtasuon alueseurakunnan kanttorin Maria Salmelan (XI
kanttorin virka, B-virka, vakanssi nro 55) virkoineen Vaajakosken
alueseurakunnan kanttoriksi ja muuttaa hänen virkapaikakseen
1.1.2016 alkaen Vaajakosken kirkon; esimies on Vaajakosken aluekappalainen.
4)
siirtää Taulumäen yksikön kanttorin Petri Tiusasen (XVIII kanttorin
virka, C-virka, vakanssi nro 61) virkoineen määräaikaisesti 1.1.2016 - 31.12.2017
Vaajakosken ja Huhtasuon alueseurakuntien kanttoriksi ja muuttaa hänen virkapaikakseen
Vaajakosken seurakuntakodin; ensisijainen työyhteisö on Vaajakosken alueseurakunta ja
esimies on Vaajakosken aluekappalainen. Vaajakosken kanttorien työpanosta, ensijaisesti
Petri Tiusasen, osoitetaan ½ viran verran Huhtasuon alueseurakuntaan.
5)
todeta, että Huhtasuon alueseurakuntaan sijoitettavan kanttorin viran täyttöprosessinajan
keväällä 2016 voidaan tarvittaessa sijaisjärjestelyjen ajan pitää täytettynä nykyiset B-virat
siten, että C-kanttori Petri Tiusanen hoitaa niistä yhtä.

Kanttorien virkoja koskevat sisäiset siirrot ovat olleet pohdinnassa jo pitkään, kuten yllä
olevasta esittelytekstistä käy ilmi. On kuitenkin huomioitava, että vuoden 2011
Henkilöstösuunnitelmaan ei Vaajakosken alueseurakunnan kohdalla ole mainintaa
kanttorien osalta henkilöstövähennyksistä. Se lisättiin sen jälkeen kun
alueseurakuntamme toinen kanttori, Sirpa Piiloinen siirtyi Tikkakosken alueseurakuntaan
ja Vaajakosken toinen kanttorin virka tuli vapaaksi. Samoin on tullut vuoden 2014
päivitettyyn henkilöstösuunnitelmaan 50% papin viran vähennys Vaajakoskelta.
Esittelyssä olevat päätösesitykset yllättivät erityisesti aikataulujensa takia. Nyt ei
alueneuvostoilla ole mahdollisuutta haastatella tulevia Vaajakoskelle esitettyjä kanttoreita,
kuten Säynätsalossa voitiin tehdä. Toisaalta on todettava, että asiaa on ”vetuloitu” jo hyvin

pitkään ja on hyvä, että päätöksiä syntyy. On kuitenkin huomioitava, että yllä mainitut
virkojen siirrot vaikuttavat suuresti myös toimintaan, kanttorien osalta erityisesti
perinteiseen kirkkokuoro-toimintaan. Tulevissa virkojen siirroissa olisikin huolehdittava
siitä, ettei Vaajakoskella kirkkokuoron pitkä, 75 vuotta jatkunut kirkkokuoroperinne lopu.
Tämä voidaan turvata, ainakin väliaikaisesti sillä, että nyt väliaikaisena kanttorina toimiva
Ilpo Vuorenoja saisi jatkaa vielä kevään Vaajakoskella ja ottaa kirkkokuoron johtovastuun
siksi ajaksi.
Esitys:
Alueneuvosto käy asiasta tarpeellisen keskustelun ja lausuu näkemyksenään
kirkkoneuvoston esitykseen kohtaan
2 ja 3 että alueneuvosto omalta osaltaan puoltaa esitystä ja kohtaan
4. että Ilpo Vuorenojan sijaisuutta jatketaan toukokuun 2016 loppuun ja siten turvataan
Vaajakosken kirkkokuoron perinteikäs toiminta. Lisäksi alueneuvosto esittää, että sillä olisi
mahdollisuus haastatella kanttoriksi esitettyä Petri Tiusasta, kuten vastaavissa tilanteissa
on ollut käytäntönä.

Päätös

