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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 126
KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
KJ 9:3§: ”Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla...”
KJ 10:11 §: ”Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja
ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen.”
Esityslista on lähetetty 12.11.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 127
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tiina Juutinen ja Matti
Kinnunen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 128
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.10.2018 § 115:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot
ovat antaneet omat esityksensä vuoden 2019 talousarvioksi koskien kunkin
seurakunnan seurakuntatyötä (2. pääluokka). Yleishallinnon, hautaustoimen
ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat suoraan yhteisen
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, koska ne ovat yhteisesti hoidettavia, seurakuntayhtymälle kuuluvia tehtäviä.
Kun yhteinen kirkkoneuvosto on osaltaan hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman, seurakuntaneuvostot antavat siitä lausuntonsa KJ 10:14 § kohtien
2-3 mukaisesti. Seurakuntaneuvostojen lausuntojen jälkeen seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma menee vielä yhteisen kirkkoneuvoston
esittämänä yhteisen kirkkovaltuustoon lopullisesti hyväksyttäväksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston syksyllä 2016 nimittämän ja keväällä 2017 työnsä
päättäneen taloustyöryhmän yhtenä toimenpide-ehdotuksena oli saavuttaa
käyttötalouden säästöillä talouden tasapaino vuoteen 2019 mennessä.
Tältä pohjalta laadittiin yhteisen kirkkoneuvoston 22.5.2018 vahvistama talousarvioraami vuodelle 2019, johon sisältyi käyttötalouden laskennallinen 3
prosentin säästövaatimus ja joka laadintavaiheen arvion mukaan olisi johtanut
vuoden 2019 tilinpäätöksessä noin 46.000 euron ylijäämään. Vuoden 2019
raamin ulkoinen toimintakate on 6.186.157 euroa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän pääluokkien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.257.357 euroa, mikä ylittää talousarvioraamin 71.200 eurolla (1,2 %). Kaikki seurakunnat pysyivät raameissaan
alittaen ne yhteensä 15.957 eurolla mutta srk-yhtymän pääluokat ylittivät
raaminsa yhteensä 85.157 eurolla. Perusteita on esitetty lisätietona olevassa
talousarviokirjassa.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 12.9.2018 Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi edelleen 1,65 %,
johon talousarvion kirkollisveroarvio myös perustuu. Kirkollisverojen laskentaperusteena olevan palkkasumman ja sen myötä kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2019 kasvavan 1,0 %.
Seurakunnille maksettavaan yhteisövero-osuuden korvanneeseen valtionrahoitukseen alun perin sovittu vuosittainen indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty. Ennakkotiedon mukaan valtionrahoituksen määrä 2019 on edelleen
114 milj. euroa mutta siitä jaettaisiin seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteella 105 milj. entisen 107 milj. euron sijaan. 7 milj. euroa (nyt 5
milj.) myönnettäisiin seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja 2 milj. euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön.
Jaettavan summan ja asukasmäärän pienentymisen vuoksi seurakuntayhtymälle tilitettävä valtionrahoituksen määrä 2019 laskisi 26.000 euroa (-3,3 %).
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 23.10.2018 § 115
Talousarvion 2019 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä
huolimatta 66.777 euron alijäämää. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevien raporttien luvut vuosien 2020 – 2021 osalta eivät ole vertailukelpoisia, koska ne on kopioitu vuoden 2019 luvuista. Talousarviokirjan liitteessä 2 on kuitenkin kokonaisarvio, jonka mukaan 1,1 prosentin käyttötaloussäästöllä vuonna 2020 saavutettaisiin alijäämä 2.322 euroa.
Investointiosan nettomeno vuonna 2019 on yhteensä 419.300 euroa.
Kohteina vuoden 2019 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uusien
majoitusrakennusten kalusteet 40.000, Pyhän Ristin kirkon ulkoiset korjaukset
150.000 ja srk-talon korjaukset 74.300 euroa; Sonkajärvellä Sukevan kirkon
ja kellotapulin korjaustyöt 60.000 euroa; Lapinlahdella Alapitkän kirkon sähköurut 10.000 euroa sekä Pielavedellä Laukkalan kirkon ulkoiset korjaukset
75.000 sekä pääkirkon huoltomaalauksen suunnittelu 10.000 euroa.
Talousarvion rahoitusosan mukaan rahavarat vähenevät vuoden 2019 aikana 48.467 euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain 355.833 euroa ja
investoinnit yllämainitut 404.300 euroa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisverotilitysten kehitys 1-9/2018 on +3,2
% mutta se ei ole todellista kasvua, vaan johtuu vuoden 2017 laskentaperusteissa olleesta joulukuussa 2017 oikaistusta tilannetta selvästi korjanneesta
virheestä. Verohallinnon julkaisemien loppuvuotta koskevien ennakkotietojen
mukaan näyttää siltä, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2018 ennakoitu
vuoden 2017 toteutuneisiin verotilityksiin päivitetty arvio toteutuisi ja kirkollisverotilitykset vähenisivät vuoden 2018 aikana -3,7 % tai 247.000 euroa.
Tulevien vuosien verotilityksistä on saatu kirkkohallituksen tilaama arvio, jonka mukaan talouden jatkaessa suotuisaa kehitystään, olisi kirkollisverotilitysten mahdollista kasvaa usean vuoden ajan. Arviossa on kuitenkin useita kehitykseen vaikuttavia muuttujia. Taloustilanne on joka tapauksessa jatkossakin
haastava ja kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet on hyödynnettävä.
Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2019
ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 esitetyssä muodossa
ja
2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon
seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 149

20.11.2018

./..
Ykn § 129

Kirkkojärjestyksen 10 luvun §:ssä 14 todetaan, että seurakuntaneuvostoille on
varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä.
Seurakuntaneuvostot ovat antaneet toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019–2021 seuraavat lausunnot:
Iisalmen seurakuntaneuvosto 31.10.2018 § 93:
- ei huomautettavaa mutta
o päätti pyytää seurakuntayhtymän kiinteistöpäälliköltä tarkempaa
selvitystä srk-salien lattioiden uusimisesta marraskuun kokoukseen
ja
o totesi, että talousarviokäsittelyssä mukana ollut nuorisotyön ESRhanke ei kuulu seurakunnan budjettiin. Hankkeen selvittelyä jatkaa
Ylä-Savon seurakuntayhtymä. (Arvioitu omarahoitusosuus
22.000 euroa/vuosi tulisi lisätä Iisalmen seurakunnan talousarvioon tulosyksikölle 101290000 vuosille 2019-20.)
Lapinlahden seurakuntaneuvosto 31.10.2018 § 46:
- ei huomautettavaa mutta
o esitti, että Ystäväntuvan keittiökalusteiden ja laitteiden hankintaan
varattaisiin 10.000 euroa. Vuonna 2017 tullut Ystäväntuvalta tuloja
lähetys- ja diakoniatyölle 28.651 euroa. Ystäväntupa on vapaaehtoistoiminnalle välttämätön.
Pielaveden seurakuntaneuvosto 6.11.2018 § 44:
- ei huomautettavaa
Sonkajärven seurakuntaneuvosto 8.11.2018 § 65:
- ei huomautettavaa
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 8.11.2018 § 47:
- ei huomautettavaa
Talousarvion 2019 tuloslaskelma osoittaisi Iisalmen seurakunnan
ESR-hankkeen omarahoitusosuuden menolisäyksen 22.000 euroa
jälkeen alijäämää 88.777 euroa.
Yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyn 23.10.2018 jälkeen talousarvion 2019 investointiosassa olevien korjauskohteiden Pyhän Ristin
kirkko ja Laukkalan kirkko kustannukset ovat tarkentuneet sekä lisäksi uudeksi kohteeksi esitetään kiinteistötoimen pakettiauton
hankintaa. Muutosehdotukset olisivat:
-

Pyhän Ristin kirkko, alkuperäinen ta-määräraha 150.000 euroa, korjattu määräraha 245.000 euroa,
Laukkalan kirkko, alkuperäinen ta-määräraha 75.000 euroa, korjattu
määräraha 110.000 euroa ja
./..
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kiinteistötoimen pakettiauto, uusi määräraha 36.000 euroa. Hankinnan perusteena käytössä olevan vuonna 1999 hankitun auton huono
kunto ja jatkuvat korjaustarpeet.

Edellä mainituilla investointiosan muutoksilla investointiosan 2019
kokonaissumma lisääntyisi 166.000 euroa ja olisi alkuperäisen
419.300 euron sijaan 585.300 euroa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 esitetyssä muodossa edellä
mainituin menolisäyksin käyttötalousosa 22.000 euroa ja investointiosa
166.000 euroa.

Päätös:

Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että Lapinlahden Ystäväntuvan keittiön korjaustöihin päätettiin lisätä 10.000 euron suuruinen määräraha. Tämän jälkeen
vuoden 2019 alijäämä on 98.777 euroa.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen viran täyttäminen
Iisalmen seurakuntaneuvosto 31.10.2018 § 95:
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut Iisalmen seurakunnalle luvan olla täyttämättä I kappalaisen virkaa 31.1.2019 asti (§ 40 /14.12.2017).
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos 1) on pantu vireille kysymys seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan; 2) tuomiokapituli
muuten katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että
virka siellä tulee tarpeettomaksi; 3) siihen on muuten erityinen syy. (Kirkkojärjestys luku 6 § 14, § 25)
Iisalmen seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan (13.9.2018 § 84) esittää
yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen virka
julistetaan vakinaisesti haettavaksi ja viran täytölle annetaan täyttölupa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti (23.10.2018 § 116) pyytää Iisalmen seurakuntaneuvostolta tarkemman selvityksen papin virkojen kokonaistarpeesta pitkällä aikavälillä ottaen huomioon Veto 3 –hankkeen yhteydessä tehtävät selvitykset, jotka koskevat virkojen tarvetta tulevaisuudessa.
Veto 3 –hanke on Ylä-Savon seurakuntayhtymässä, sen seurakunnissa ja työaloilla käynnistynyt yhteistoiminnallinen kehittämishanke, jossa keskitytään
seurakuntien ja niiden työalojen ja joiltain osin yhtymän kehittämiseen. Siinä
on tavoitteena ideoida yhdessä ja toteuttaa uudenlaisia yhteistyömuotoja ja
yhdessä tekemistä seurakuntien työalojen sisällä ja välillä sekä työalojen kesken yhtymän alueella.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelmassa vuodeksi 2019–2021
on ehdotettu 8,5 viran tai toimen vähennyksiä. Iisalmen seurakunnan on vähennettävä henkilöstöä kolmen viran tai toimen verran. Henkilöstösuunnitelman toteuttamista koskevat keskustelut ja päätökset, jotka edellyttävät laajamittaista seurakunnan toimintaresurssien uudelleen arviointia, toimintasuunnitelmien muuttamista ja uusien toimintatapojen etsimistä Iisalmen seurakunnassa, ovat vahvasti kytköksissä Veto 3 –hankkeessa tehtäviin selvityksiin, jotka koskevat virkojen tarvetta tulevaisuudessa.
Veto 3 –hanke jatkuu vielä pitkälle vuoteen 2019, ennen kuin sen yhteydessä
tehdyt selvitykset ovat hyödynnettävissä tehtäessä päätöstä 1. kappalaisen viran täyttämisestä. Seurakuntatyön sujuvuuden varmistamiseksi on kuitenkin
syytä huolehtia, että 1. kappalaisen virkaa hoidetaan mahdollisimman pitkäjänteisesti. Tämän vuoksi - mikäli yhteinen kirkkoneuvosto ei anna lupaa täyttää 1. kappalaisen virkaa vakinaisesti - on saatava tehtävää hoitamaan mahdollisimman pitkäaikainen sijainen. Lyhytaikaiseen sijaisuuteen on vaikea saada rekrytoiduksi pappia Iisalmen seurakuntaan.

./..
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./.. Iisalmen seurakuntaneuvosto 31.10.2018 § 95:
Vs. kirkkoherran ehdotus

Päätös

Seurakuntaneuvosto keskustelee yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä ottaen huomioon mahdollisuuden anoa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta,
ettei se julista haettavaksi 1. kappalaisen virkaa ajalle 1.2.2019–31.1.2020.
Tuomiokapitulille esitettäisiin, että se antaisi virkamääräyksen vt. kappalaisen
tehtävään kyseiselle ajalle.
Sirkku Muilu esitti Osmo Turkin kannattamana, että 1. kappalaisen virka täytetään vakinaisena.
Osmo Turkin kannatusesityksen pohjalta ja sekä neuvoston yhteisessä keskustelussa päätettiin kirkkoneuvoston tekemään selvityspyyntöön liittyen vastata seuraavaa:
Iisalmen seurakunnassa on papinvirkojen tilanne ollut pitkään
kestämättömällä pohjalla. Virkoja on hoidettu lyhytaikaisilla virkamääräyksillä ja sijaisuuksilla. Parhaillaan kirkkoherran virkakin
on vakinaisesti täyttämättä. Nyt parhaillaan seurakunnan 7 papin viroissa on 4 sijaista. Tämä on vaikuttanut haitallisesti siihen,
että näiden seurakuntien palvelijoiden suhde seurakuntalaisiin
olisi muodostunut keskinäiseen tuntemiseen ja luottamukseen
perustuvaksi. Sellainen on kuitenkin papinviran menestyksellisen
hoidon kannalta olennaisen tärkeää. Lyhyet työsuhteet soveltuvat ehkä joillekin aloille, mutta eivät papin virkaan.
Iisalmen seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 13.9.2018 §
84 esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että keväällä 2018 avoimeksi tullut Iisalmen seurakunnan kappalaisen virka julistetaan
vakinaisesti haettavaksi ja viran täytölle annetaan täyttölupa.
Yhteinen kirkkoneuvosto palautti kuitenkin 23.10.2018 § 116 tekemällään päätöksellä asian seurakuntaneuvostolle uudelleen
käsittelyä varten vedoten mahdollisiin järjestelyihin yhtymän sisällä.
Viran vakinaistaminen ei ole este tehtäville järjestelyille.
Iisalmen seurakunnasta on pappityövoimaa vähennetty vasta
muutama vuosi sitten eikä tämän perustyövoiman vähentämiseen tai sen työmahdollisuuksien heikentämiseen ole mitään perustetta.
Seurakunta tarvitsee kipeästi vakinaisia pappeja, siksi edellä
mainittu virka on miten pikimmin julistettava haettavaksi ja täytettävä vakinaisesti.
Koska viran täyttämisestä oli vs. kirkkoherran esityksen lisäksi kannatettu vastaesitys, käytiin viran täyttämistä koskien äänestys.
./..
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./.. Iisalmen seurakuntaneuvosto 31.10.2018 § 95:
Äänestysesitys oli seuraava:
Vs. kirkkoherran ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja Sirkku Muilun ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
Käydyssä äänestyksessä tuli 5 JAA –ääntä ja 8 EI –ääntä.
Äänestystuloksen tuloksen pohjalta seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa Iisalmen seurakuntaneuvostolle luvan
täyttää Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen virka 1.1.2019 alkaen.
Ykn § 130

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

-------------Lisätietona jaetaan selvitys henkilöittäin Iisalmen seurakunnan papiston virkatilanteesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää täyttöluvan Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen viralle määräaikaisena ajalle 1.2.2019–31.1.2020, koska meneillään
olevassa Veto 3 –kehittämis-hankkeessa selvitetään seurakuntien välistä toiminnallisen työn yhteistyötä nykyistä laajemmin ja jokaiselle seurakunnalle on
asetettu henkilöstön säästötavoitteet, joita kehittämishankkeessa selvitetään.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
Yhteistyötoimikunta 5.10.2018 § 5:
Kirkon pääsopijaosapuolet suosittavat seurakunnille, että ne ehkäisevät
epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää
käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita
varten.
Sopijaosapuolet ovat laatineet seurakuntien valmisteluprosessia varten kaksi
mallia, jotka ovat suosituksen liitteenä 1, Hyvään käytökseen sitoutuminen, ja
liitteenä 2, Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.
Seurakuntaa/seurakuntayhtymää sitovaksi suosituksen sisältämät mallit
tulevat seurakunnan/seurakuntayhtymän asiassa toimivaltaisen viranomaisen
(tavallisesti kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto) päätöksellä.
Asiaan sitoutumisen kannalta on tärkeää, että päätöstä edeltää
yhteistoiminnallinen valmistelu, johon työpaikan toimijat voivat
mahdollisimman laajasti osallistua.
Seurakuntatyönantajia sitoo kaikkien muiden työnantajien lailla lakisääteinen
vastuu työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Niiden on myös
ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tapauksien
selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.
Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä on
laadittu tukemaan työpaikkoja huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan.
Työsuojeluvaltuutetut Sami Kokkonen ja Hannu Keränen ovat valmistelleet
suosituksen mukaan Ylä-Savon seurakuntayhtymälle seuraavat ohjeet: 1)
hyvään käytökseen sitoutuminen ja 2) toimintaohjeet työpaikan
ristiriitatilanteita varten.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ykn § 131

Yhteistyötoimikunta esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se
hyväksyy hyvään käytökseen sitoutumisen ohjeistuksen ja toimintaohjeet
työpaikan ristiriitatilanteita varten liitteen 3 mukaisesti.
Hyväksyttiin muutoksilla: lisätään perehdyttämisasiakirjaan, käsitellään
seurakunnittain työntekijöiden kesken ja asiakirjasta päättää yhteinen
kirkkoneuvosto. Seurakuntaneuvostoille laitetaan asiakirja tiedoksi. Lisäksi
selvitetään sovittelukoulutuksen järjestämistä esimiehille ja
yhteistyötoimikunnalle. Kouluttajana voisi olla Olavi Haataja
työterveyshuollosta.
-------------Lisätietona jaetaan ehdotetut ohjeistukset: 1) hyvään käytökseen
sitoutuminen ja 2) toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.
./..
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./.. ykn § 131:
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:

hyväksyy yhteistyötoimikunnan valmistelemat ohjeistukset:
1) hyvään käytökseen sitoutuminen ja
2) toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten ja
3) lähettää hyväksytyt ohjeistukset tiedoksi seurakuntaneuvostoille ja
työntekijöille.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet:

- jakelu henkilökunnalle viikkoinfossa
- jakelu seurakuntaneuvostoille

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 156

20.11.2018

Hautamuistomerkkiohjeet
Ykn § 132
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnilla on olemassa hautausmaiden
käyttösuunnitelmat, jotka on hyväksytty ennen Ylä-Savon seurakuntayhtymään liittymistä.
Käyttösuunnitelmaan liittyvä yksittäinen asia, hautamuistomerkkiohjeistus on
kaivannut päivittämistä siten, että sitä ohjetta voitaisiin noudattaa kaikilla YläSavon seurakuntayhtymän hautausmailla.
Hautamuistomerkkiohjeistus annetaan jatkossa omaisille hautauksen yhteydessä. Lisäksi ohjeet lisätään hautatoimen kotisivuille sekä lähetetään tiedoksi hautakivien toimittajille.
Lisätietona jaetaan ehdotus Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautamuistomerkkiohjeiksi.

Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy hautamuistomerkkiohjeet.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
-

ote hautakivien toimittajat
ote palvelutoimisto
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Keiteleen seurakunnan aloite liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään
Ykn § 133
Keiteleen seurakunta on tiedustellut mahdollisuutta liittyä Ylä-Savon seurakuntayhtymään.
Kirkkohallituksesta on tiedusteltu mahdollisen liitosselvityksen laatimisesta. V.
2015 laadittiin Raimo Turusen johdolla liitosselvitys, jossa olivat mukana Keiteleen, Vesannon ja Tervon seurakunnat – esityksen mukaan kaikkien seurakuntien esitettiin liittyvän Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Kirkkohallituksen
mukaan jos asia on selvä ja paikallisesti vallitsee yksimielisyys, ei ole tarpeen mitään suurisuuntaista selvitystä tehdä tai teetättää, vaan jo tehtyjen
selvitysten päivittäminen riittää.
Itse päätöksentekoon liittyen menetellään niin, että kun seurakunta liittyy jo
olemassa olevaan seurakuntayhtymään, se tapahtuu seurakuntayhtymän perussääntöä muuttamalla, eli perussääntöön lisätään liittyvä seurakunta. Perussääntö pitää ensin hyväksyä liittyvän seurakunnan kirkkovaltuustossa ja
pyytää lausunnot seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta.
Sen jälkeen asiasta päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Mikäli päätös on yksimielinen sekä ykv:ssa että liittyvän seurakunnan kv:ssa, asia on sillä selvä,
eikä päätöstä tarvitse alistaa mihinkään.
Ensimmäisessä vaiheessa tehdään liitosselvitys. Sen pohjana voidaan käyttää
v. 2015 tehtyä liitosselvitystä, joka koski Keiteleen, Vesannon ja Tervon mahdollista liittymistä yhtymään. Lisäksi yhtymä laati omalta osaltaan oman selvityksenä. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen käyttää ulkopuolista konsulttia,
vaan selvitys voidaan tehdä hallintojohtaja Katariina Bergbackan ja kirkkoherra Lauri Jäntin johdolla.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Keiteleen seurakunnan kanssa tehdään
päivitetty liitosselvitys Keiteleen seurakunnan liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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ESR –hankkeen esittely/ Pähee –hanke 2019–2020
Iisalmen seurakuntaneuvosto 13.9.2018 § 79:
Johtava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi esittelee lähemmin ESR-hanketta,
jossa päätavoitteena on kehittää innovatiivinen, nykyaikainen, osallistava,
vuorovaikutteinen, ratkaisuja etsivä toimintamalli päihde- ja asennekasvatuksen välineeksi.
Vs. kirkkoherran esitys:

Päätös:

Ykn § 134
Hallintojohtajan
ehdotus:

Päätös:

Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja tekee ESR-projektiin osallistumista
koskevan esityksen toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 käsittelyn yhteydessä (§ 81).
Seurakuntaneuvosto keskusteli ESR-hankkeesta. Asia päätetään Iisalmen toiminta- ja taloussuunnitelman vuodeksi 2019 yhteydessä § 81. Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2019 Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan eli seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen
hyväksymistä siten, että siihen lisätään 22.000 euroa § 79:ssä esiteltyä ESRhanketta varten. Tällöin talousarvioesityksen 2019 ulkoinen toimintakate
(1.800.275 euroa) ylittäisi talousarvioraamin 22.000 eurolla.
-------------Lisätietona jaetaan alustava Pähee –hankkeen hanketiivistelmä.
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää hakea rahoitusta Pähee –hankkeeseen Pohjois-Savon Elykeskuksesta lisätietona jaettavan hanketiivistelmän mukaisesti vuosille
2019–2020 niin, että hankkeen omarahoitusosuus vuodelle 2019 on
22.000 euroa ja vuodelle 2020 22.000 euroa ja
2) päättää lisätä vuoden 2019 talousarvioehdotukseen hankkeeseen 22.000
euron suuruisen määrärahan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sopimus sielunhoitotoimen järjestämisestä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Iisalmen kaupungin toimintayksiköissä
Ykn § 135
Sairaalapastori Seija Koivusalo on valmistellut yhteistyössä Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymän Iisalmen kaupungin toimintayksikön kanssa yhteistyösopimuksen sielunhoitotyöstä. Sopimus sisältää sairaaloissa ja avohoidossa tapahtuvan sielunhoidon. Käytännössä näitä toimia on jo vuosia tehty samansisältöisesti, mutta kirjallista sopimusta asiasta ei ole ollut.
Lisätietona jaetaan sopimusluonnos.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää solmia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa sopimuksen sielunhoitotoimen järjestämisestä Iisalmen kaupungin toimintayksiköissä.
Asia jätettiin pöydälle. Asiasta tarvitaan ennen päätöksentekoa Iisalmen seurakuntaneuvoston lausunto.
Elina Siirola ilmoitti olevansa esteellinen asiassa ja hän poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi, eikä hän osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon

Toimenpiteet:
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Arto Kaikkosen oikaisuvaatimus
Ykn § 136
Arto Kaikkonen on kirjeellään 8.11.2018 jättänyt Ylä-Savon seurakuntayhtymälle oikaisuvaatimuksen koskien yhteisen kirkkoneuvoston 23.10.2018 § 117
antamaa lausuntoa Iisalmen kaupungille koskien Mansikkaniemen kaavaa.
Arto Kaikkoselle on toimitettu hänen pyynnöstään pöytäkirjanote, jossa on ollut liitteenä lomake valituskiellosta asiaan. Koska kysymyksessä on lausunnon
antaminen, asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta. Asiasta säädetään kirkkolain 24 luvun 5 §:ssä ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa. Mansikkaniemen kaavaa koskevat muistutukset tehdään suoraan Iisalmen kaupungille.
Koska asiasta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta, jätetty oikaisuvaatimus on jätettävä tutkimatta. Asiasta säädetään kirkkolain 24 luvun 5 §:ssä ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa.
Lisätietona on Arto Kaikkosen tekemä oikaisuvaatimus.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jättää tutkimatta Arto Kaikkosen tekemän
yhteisen kirkkoneuvoston 23.10.2018 § 117 koskevaa lausuntoa koskevan oikaisuvaatimuksen, koska kysymyksessä on lausunnon antaminen, joka on
valmistelua, josta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Katariina Bergbacka poistui oman esteellisyytensä käsittelyn ajaksi.
Ennen asian käsittelyn aloittamista käsiteltiin Arto Kaikkosen mainitsema hallintojohtaja Katariina Bergbackan esteellisyys valmistella ja esitellä Mansikkaniemen kaavaa koskevat asiat. Lisätietona on Katariina Bergbackan oma näkemys asiasta. Päätettiin yksimielisesti, että Katariina Bergbacka ei ole esteellinen asian käsittelyssä. Tämän esteellisyyden käsittelyn aikana sihteerinä
toimi Marko Ropponen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 161

20.11.2018

Veto 3 –hankkeen väliraportti
Ykn § 137
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on menossa vuosina 2018–2019 Veto 3- kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on hankehakemuksen mukaisesti YläSavon seurakuntayhtymän seurakuntien (Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Varpaisjärvi) ja yhtymän palveluiden kehittäminen niukkenevien voimavarojen tilanteessa.
Veto 3 –hankkeen tavoitteena on tukea seurakuntia ja yhtymää seurakuntien
perustehtävän toteuttamisessa niukentuneilla ja edelleen niukkenevilla resursseilla. Tämä tarkoittaa työn ja tehtävänkuvien sekä rakenteiden uudelleen järjestelyitä, mikä on tehtävä yhteistoiminnassa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
Veto 3 –hankkeeseen on saatu kirkkohallitukselta kehittämisavustusta 10.000
euroa vuodelle 2018 ja alustavasti on luvattu, että v. 2019 saadaan 20.000
euroa.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle saatetaan tiedoksi lisätietona Veto 3 –hankkeen
9.11.2018 laadittu väliraportti.
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi
Veto 3 –hankkeen 9.11.2018 laaditun väliraportin.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rakennusavustus Pielaveden seurakunnan Laukkalan kirkossa vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin
Ykn § 138
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25/2015 ilmoitettiin edelleen voimassa olevat
kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet. Perusteisiin tuli vuoden 2016 alusta rahoitustavan muutoksesta johtuva muutos. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta
muuttui vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Lisäksi avustusten hakuprosessin uudistuksessa täsmennettiin avustusten myöntämisperusteita, tuen
kohdistumista, hakuprosessia ja avustusten käsittelyä sekä tilitysmenettelyä.
Hakuprosessissa pyritään siirtymään sähköiseen asiointiin.
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa lailla suojeltuja rakennuksia.
Valtion rahoituksesta jaettava avustus
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella
suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä kirkkopihan, hautausmaan ja sankarihautausmaan
käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja kirkkosalin sisustus, kuuluu myös
tämän avustuksen piiriin.
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää
Museovirastolta lausuntoa suojeltua rakennusta koskevan avustushakemuksen osalta.
Avustuksen määrä
Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevan tuen määrä ja avustusprosentti
riippuvat seurakunnan verotuloista. Jos hakemus täyttää tuen myöntämisen
edellytykset, avustusprosentti ja tuen enimmäismäärä selvitetään seurakunnan verotulojen ja -prosentin perusteella. Sen jälkeen tuen määrä lasketaan laskentakaavalla (yleiskirje 11/2002, s. 7):
(1000-a/1,1/b/0,5)/1000 x 100 x (b+3)/5, jossa
a = seurakunnan tai seurakuntayhtymän verotulot tuhansina euroina
b= seurakunnan tuloveroprosentti
Laskennallista avustusta myönnetään enintään 80 % kuluista silloinkin, kun
kaava tuottaa korkeamman avustusprosentin. Myöskään alle 10 %:n avustuksia ei myönnetä. Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevaa rakennusavustusta ei myönnetä seurakunnille, joiden kirkollisveroprosentti on pienempi
kuin 1,5 %.
./..
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Samaa laskentakaavaa käytetään myös valtion rahoituksen piirin kuuluvien,
suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevien rakennushankkeiden avustuksen
tasoa laskettaessa. Tällöin avustusten jaossa otetaan ensisijaisesti huomioon
ne seurakunnat, jotka laskentakaavan perusteella ovat oikeutettuja saamaan
avustusta.
Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on ylläpidettävänään
useita kirkkoja ja siunauskappeleita, voidaan laskentaperusteena
käyttää kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa. Laskelmassa huomioon otettavan siunauskappelin tulee olla ympärivuotisessa käytössä. Sen sijaan kirkoiksi katsotaan tässä yhteydessä myös
niin sanotut vanhat kirkot tai autiokirkot, joita ei yleensä lämmitetä mutta joiden muu ylläpito on seurakunnan vastuulla.
Jos avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pienempi kuin hakemusten
yhteissumma, määräraha jaetaan hyväksyttyjen hakemusten kesken tasasuhteessa. Tällöin jokainen hakemus käsitellään ensin erikseen ja määritellään
tapauskohtainen avustus.
Avustuksen hakeminen kirkkohallitukselta
Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Pääsääntönä on, että rakennusavustusta haetaan etukäteen
suunnitelmiin perustuen mutta hakeminen jälkikäteenkin on mahdollista. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti samoin kuin myöhemmässä vaiheessa maksatuspyynnöt ja tilitykset.
Hakemukset käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on saatava
riittävä selvyys kohteesta ja tehtäväksi suunniteltujen toimenpiteiden asianmukaisuudesta. Seurakunnan rakennuksia koskevat tiedot on liitettävä hakemukseen. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemusta.
Pielaveden seurakunnan Laukkalan kirkon rakennusavustus
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2019 aikana Pielaveden seurakunnan vuonna 1939 valmistuneen Laukkalan kirkon julkisivun korjauksia (rappauksen uusimista ja korjausta sekä maalausta), sokkelin korjausta ja maalausta sekä peltikaton huoltomaalaus ja kattovarusteiden työt, joiden suunnitelman mukainen kustannus yhteensä 109.077 euroa.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta rakennusavustusta Pielaveden seurakunnan Laukkalan kirkossa vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin
mahdollisen enimmäismäärän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- hakemus kirkkohallitukselle
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Rakennusavustus Iisalmen seurakunnan Pyhän Ristin kirkossa vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin
Ykn § 139
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25/2015 ilmoitettiin edelleen voimassa olevat
kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet. Perusteisiin tuli vuoden 2016 alusta rahoitustavan muutoksesta johtuva muutos. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta
muuttui vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Lisäksi avustusten hakuprosessin uudistuksessa täsmennettiin avustusten myöntämisperusteita, tuen
kohdistumista, hakuprosessia ja avustusten käsittelyä sekä tilitysmenettelyä.
Hakuprosessissa pyritään siirtymään sähköiseen asiointiin.
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa lailla suojeltuja rakennuksia.
Valtion rahoituksesta jaettava avustus
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella
suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä kirkkopihan, hautausmaan ja sankarihautausmaan
käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja kirkkosalin sisustus, kuuluu myös
tämän avustuksen piiriin.
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää
Museovirastolta lausuntoa suojeltua rakennusta koskevan avustushakemuksen osalta.
Avustuksen määrä
Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevan tuen määrä ja avustusprosentti
riippuvat seurakunnan verotuloista. Jos hakemus täyttää tuen myöntämisen
edellytykset, avustusprosentti ja tuen enimmäismäärä selvitetään seurakunnan verotulojen ja -prosentin perusteella. Sen jälkeen tuen määrä lasketaan laskentakaavalla (yleiskirje 11/2002, s. 7):
(1000-a/1,1/b/0,5)/1000 x 100 x (b+3)/5, jossa
a = seurakunnan tai seurakuntayhtymän verotulot tuhansina euroina
b= seurakunnan tuloveroprosentti
Laskennallista avustusta myönnetään enintään 80 % kuluista silloinkin, kun
kaava tuottaa korkeamman avustusprosentin. Myöskään alle 10 %:n avustuksia ei myönnetä. Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevaa rakennusavustusta ei myönnetä seurakunnille, joiden kirkollisveroprosentti on pienempi
kuin 1,5 %.
./..
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Samaa laskentakaavaa käytetään myös valtion rahoituksen piirin kuuluvien,
suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevien rakennushankkeiden avustuksen
tasoa laskettaessa. Tällöin avustusten jaossa otetaan ensisijaisesti huomioon
ne seurakunnat, jotka laskentakaavan perusteella ovat oikeutettuja saamaan
avustusta.
Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on ylläpidettävänään
useita kirkkoja ja siunauskappeleita, voidaan laskentaperusteena
käyttää kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa. Laskelmassa huomioon otettavan siunauskappelin tulee olla ympärivuotisessa käytössä. Sen sijaan kirkoiksi katsotaan tässä yhteydessä myös
niin sanotut vanhat kirkot tai autiokirkot, joita ei yleensä lämmitetä mutta joiden muu ylläpito on seurakunnan vastuulla.
Jos avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pienempi kuin hakemusten
yhteissumma, määräraha jaetaan hyväksyttyjen hakemusten kesken tasasuhteessa. Tällöin jokainen hakemus käsitellään ensin erikseen ja määritellään
tapauskohtainen avustus.
Avustuksen hakeminen kirkkohallitukselta
Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Pääsääntönä on, että rakennusavustusta haetaan etukäteen
suunnitelmiin perustuen mutta hakeminen jälkikäteenkin on mahdollista. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti samoin kuin myöhemmässä vaiheessa maksatuspyynnöt ja tilitykset.
Hakemukset käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on saatava
riittävä selvyys kohteesta ja tehtäväksi suunniteltujen toimenpiteiden asianmukaisuudesta. Seurakunnan rakennuksia koskevat tiedot on liitettävä hakemukseen. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemusta.
Iisalmen seurakunnan Pyhän Ristin kirkon rakennusavustus
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2019 aikana Iisalmen seurakunnan vuonna 1934 valmistuneen Pyhän Ristin kirkon julkisivun korjauksia (pintojen korjauksia ja huoltomaalausta), räystäskourujen
ja syöksytorvien uusiminen, ikkunoiden kunnostus ja huoltomaalaus sekä porrastornin sisäpuoliset maalaustyöt, joiden suunnitelman mukainen kustannus
on yhteensä 244.938 euroa.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta rakennusavustusta Iisalmen seurakunnan Pyhän Ristin kirkossa vuonna 2019 tehtäviin korjauksiin
mahdollisen enimmäismäärän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- hakemus kirkkohallitukselle
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Lausunnon antaminen Iisalmen seurakunnan kirkkoherran viran täyttöön liittyen
Ykn § 140
Iisalmen seurakunnan kirkkoherra Janne Bovellan on irtisanoutunut Iisalmen
seurakunnan kirkkoherran virasta siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.12.2018. Iisalmen seurakunnan kirkkoherran virka tulee avoimeksi 1.1.2019.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai
kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi
päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai
kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1) on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2) tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan
aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3) siihen on muu erityinen syy.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista
lausunnon seurakunnalle.
Tuomiokapituli voi siis kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla
päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa julisteta haettavaksi.
Tuomiokapitulista saadun ennakkotiedon mukaan tuomiokapituli tulee istunnossaan 15.11.2018 pyytämään Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa kirkkoherran viran julistamisesta haettavaksi sekä koska Iisalmen seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymään, varaa YläSavon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto talouden ja hallinnon puuttumiskynnyksistä
Iisalmen seurakunnan osalta. Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto
pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille viimeistään 17.12.2018.

Puuttumiskynnysten arviointi
Lausunnossa seurakunnan tulisi perustellusti selvittää toteutuvatko
Kirkkohallituksen antaman ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja
seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus”
puuttumiskynnykset Iisalmen seurakunnan osalta. (Ohje on annettu seurakunnille tiedoksi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 21/2016.)
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys
kyseisessä ohjeen liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja
hallinto” ja liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen
./..
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puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä perusteluineen
Iisalmen seurakunnassa.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvosto antaa lausunnon siitä,
miten Iisalmen seurakunnan kohdalla toteutuvat tai jäävät toteutumatta Kirkkohallituksen ohjeessa ”Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus” liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys –
seurakunnan toiminta ja hallinto” sekä liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainitut hallinnon ja talouden puuttumiskynnykset.
Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille
viimeistään 17.12.2018.

Hallintojohtajan esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntonaan puuttumiskynnystä koskien seuraavaa:
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinto ja viranomaistoiminta
Iisalmen seurakunta on vuodesta 2011 lähtien osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Taloushallinnosta, arkistosta, hautausmaista, muista kiinteistöistä ja
muusta omaisuudesta sekä keskusrekisteristä huolehtii seurakuntayhtymä.
Puitteet
Iisalmen seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskeva, koska seurakuntalaisia
kuolee enemmän kuin syntyy, poismuutto on suurempaa kuin paikkakunnalle
muutto ja kirkosta eroaminen yleisempää kuin kirkkoon liittyminen. Suurin syy
jäsenmäärän vähentymiseen on viime vuosina ollut seurakunnan jäsenyydestä eronneiden ja jäseneksi liittyneiden välinen epäsuhta.

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄN SEURAKUNTIEN JÄSENMÄÄRÄT 2008 - 2017
Vertailu seurakuntien jäsenmääristä (läsnäolevat) 9 vuoden ajalta 31.12.2008 - 31.12.2017.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Iisalmi
19 411 19 175 18 908 18 770 18 617 18 424 18 060 17 726 17 387
Lapinlahti
6 228 6 139 6 076 6 012 5 909 5 797 5 636 5 559 5 499
Pielavesi
4 569 4 486 4 409 4 311 4 222 4 103 4 029 3 959 3 859
Sonkajärvi
4 205 4 145 4 090 4 010 3 918 3 843 3 671 3 611 3 505
Varpaisjärvi
2 737 2 690 2 603 2 555 2 498 2 387 2 325 2 263 2 191
YLÄ-SAVON SRKY 37 150 36 635 36 086 35 658 35 164 34 554 33 721 33 118 32 441
MUUTOS/ VUOSI HLÖÄ
MUUTOS/ VUOSI %

-515
-549
-428
-494
-610
-833
-603
-677
-1,4 % -1,5 % -1,2 % -1,4 % -1,7 % -2,4 % -1,8 % -2,0 %

2017 Muutos yhteensä
HLÖÄ
%
17 102 -2 309 -11,9 %
5 340
-888 -14,3 %
3 800
-769 -16,8 %
3 395
-810 -19,3 %
2 098
-639 -23,3 %
31 735 -5 415 -14,6 %
KA
-706 -602
-2,2 % -1,7 %

Iisalmen seurakunnan jäsenmäärä vuonna 2008 oli 19.411 ja vuonna 2017 se
oli 17.102, jäsenmäärän vähennystä yhteensä 11,9 %. Jäsenmäärä 30.9.2018
on 16.967.
./..
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./.. ykn § 140
Talous
Iisalmen seurakunta on osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää, joka hoitaa seurakuntien taloutta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa vuosittain talousarvioraamin, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto tekee vuosittain esityksen Iisalmen
seurakunnan talousarvioksi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017 toteutui 401.811,89
euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 481.777 euroa. Odotettua selvästi parempi tilanne johtui kiinteistöjen myynneistä kirjatuista noin 258.000 euron myyntivoitoista, kirkollisverojen noin 198.000 euroa
arvioitua suuremmasta kertymästä, kiky-sopimuksesta aiheutuneista noin
116.000 euron menovähennyksistä, laskennallisen lomapalkkavelan noin
71.000 euron vähentymisestä ja muiden käyttötalouden nettomenojen alittumisesta reilulla 200.000 eurolla. Näistä ennakkoon tiedossa olivat kiinteistöjen
myyntivoitto sekä kikyn vaikutus, mutta talousarvioon ei tehty tilivuoden aikana muutoksia kyseisille tilikohdille.
Vuoden 2016 tilinpäätös oli -122.223,64 euroa alijäämäinen. Vuoden 2017
käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen nettosumma oli 5.989.412 euroa, missä on säästöä talousarvioon verrattuna 10,4
% tai 697.999 euroa edellä mainituista syistä johtuen. Lisäksi talousarviomäärärahojen säästymiseen on vaikuttanut kokonaisuudessaan hyvä budjettikuri.
Vuoden 2018 taloustilanne ei näytä niin vaikealta kuin vielä pitkään vuoden
2017 aikana, mutta ei anna aihetta lopettaa talouden säästötoimenpiteitä.
Tästä on osoituksena myös talousarviossa 2018 ennakoitu yli 300.000 euron
alijäämä. Se näyttää edelleen todennäköiseltä, vaikka kirkollisveroennuste
vuodelle 2018 parani selvästi vuoden 2017 lopun ennakoitua paremman toteutumisen perusteella ja kirkkohallitus alensi vuoden 2018 seurakuntamaksua 1 prosenttiyksiköllä. Näiden tulosta parantava vaikutus on noin 300.000
euroa, mutta kumoutuu kiinteistöjen sisäilmakorjausten lisämäärärahoihin ja
maksettaviin lomarahoihin. Näin ollen vuoden 2018 tilinpäätöksen arvioidaan
tällä hetkellä käytettävissä olevilla tiedoilla olevan noin 330.000 euroa alijäämäinen.
Seurakuntayhtymän vuosikate
Seurakuntayhtymän vuosikate ei ole ollut kahtena tai useampana vuonna negatiivinen. Edellä on kuvattu vuoden 2017 tilinpäätöksen muodostumiseen
vaikuttaneita kertaluonteisia tekijöitä, jotka eivät tulevina vuosina toistu.
Seurakuntayhtymän taseen yli-/alijäämä
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taseessa 31.12.2017 oli edellisten vuosien ylijäämää 2.567.983 euroa. On huomattava, että seurakuntayhtymä on useana
peräkkäisenä vuonna kiinteistöstrategiansa mukaan myynyt tarpeettomia kiinteistöjä, joista on kertynyt vuosittain myyntivoittoa – joka myös ns. hidastuttaa ali-/ylijäämätilin pienenemistä. 1.1.2011 edellisten vuosien ylijäämä oli
3.681.813 euroa.
./..

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto
./.. ykn § 140

Kokouspäivämäärä

sivu 169

20.11.2018

Vuosina 2011–2017 seurakuntayhtymän tilikauden tulos oli seuraava:
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-450.448
-741.525
-124.875
103.583
-179.115
-122.223
401.811

e
e
e
e
e
e
e

alijäämää
alijäämää
alijäämää
ylijäämää
alijäämää
alijäämää
ylijäämää

Kirkollisveroprosentti
Kirkollisveroprosentti Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on ollut 1,65 vuodesta
2016 lukien. Vuosina 2011–2015 veroprosentin suuruus oli 1,5.
Maksuvalmius
Seurakuntayhtymän maksuvalmius 31.12.2017 oli 186 päivää.
Henkilöstömenojen kasvu
Seurakuntayhtymän henkilöstömenot ja verotulot vuosina 2011–2017 olivat
seuraavat:
vuosi
henkilöstömenot muutos-%
verotulot muutos%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

4.800.840
4.923.638
4.697.755
4.582.705
4.638.570
4.507.793
4.159.543

+2,6
-4,6
-2,5
+1,2
-2,8
-7,7

7.389.001
7.168.080
7.450.884
7.422.836
7.483.467
7.685.070
7.492.760

-3,0
+4,0
-0,7
+0,8
+2,7
-2,5

Koska seurakuntayhtymän talous on ollut usean vuoden ajan alijäämäinen,
virkoja ja työsuhteita on jouduttu jättämään täyttämättä ja taloutta on muutoinkin sopeutettu. Vuosien 2011–2017 välisenä aikana henkilöstömenot ovat
laskeneet 641.297 eurolla eli -13,4 %:lla. Samana aikana verotulot ovat kasvaneet +1,4 %:illa, täytyy kuitenkin huomioida, että veroprosenttia korotettiin
vuoden 2016 alusta lukien 1,5:stä 1,65:een.
Päätös:

Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

- ote tuomiokapituli
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 141
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 11.10.–6.11.2018, pykälät 44–46, 249–
273.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 12.10.–8.11.2018, pykälät 75–80,
165–170.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 10.–30.10.2018, pykälät 23–32, 391–
410.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 12.–9.11.2018, pykälät 33–37, 257–260.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätös 14.11.2018 § 1.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 16 / 6.11.2018: Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019.
- 15 / 6.11.2018: Rippikoulun malliohjesääntö.
- 14 / 23.10.2018: Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 142
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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