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Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouksen avaaminen
Ykn § 1

Kokouspäivämäärä

sivu 1

23.1.2018

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Janne Bovellan avasi
kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 2
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 16.1.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 3
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Matti Notko ja Mikko Kinnunen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 4
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden maksaminen v. 2018
Ykn § 5
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa talousarvion käsittelyn yhteydessä
12.12.2017 § 54 hyväksyttiin Osmo Turkin esittämä ponsi, jonka mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee seuraavaan yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistamista.
Keskustelu valtuustossa liittyi yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, jotka liittyivät henkilöstön lomarahojen vaihtamiseen vapaaksi tai lomautukseen. Seurakuntayhtymän tilinpäätös on ollut useana vuonna alijäämäinen.
Vuoden 2018 talousarvion mukainen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden
kokouspalkkiot sivukuluineen ovat yhteensä 29.350 euroa. Kokouspalkkioiden
suuruus on 25 euroa/kokous ja se maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen jäsenille ja kokouksessa
läsnäoleville työntekijöille.
15.1.2018 tilanteen mukaan vuoden 2017 tilinpäätös tullee olemaan n.
350.000 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2018 talousarvio on 200.000 euroa alijäämäinen, mikäli henkilökunnalle maksetaan lomarahat.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot poistetaan vuodelta 2018.
Matti Notko esitti Mikko Mustosen ja Tiina Juutisen kannattamana, että luottamushenkilöiden kokouspalkkiot maksetaan v. 2018. Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, oli suoritettava äänestys.
Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: jotka kannattavat hallintojohtajan ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jotka Matti Notkon esitystä, äänestävät
”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi tuli hallintojohtajan ehdotus eli yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot poistetaan vuodelta 2018. Äänestysluettelo on liitteenä 1.

Toimenpiteet:

- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Kiinteistöjen myynti-ilmoitus ja myynti Kiertoa Oy:n nettihuutokaupalla
Ykn § 6
Kiinteistötoimi esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättäisi julkaista joidenkin kiinteistöjen myynti-ilmoituksen ja laittaa kiinteistöt myyntiin Kiertoa Oy:n
kautta nettihuutokaupalla. Myynti koskisi tässä vaiheessa Sonkajärven pappilaa ja Iisalmessa AK 359 Kustaa Aadolfin kirkon läheisyydessä kortteli 19
Vanhan kirkkotien varrella olevia kolmea uutta pientalotonttia. Sonkajärven
pappilasta on jo aikaisemmin valtuustossa vahvistettu periaatepäätös kiinteistön myyntiin laittamisesta. Sonkajärven pappilasta ei ole saatu mieleistä tarjousta, kohteesta on laadittu asuntokauppalain mukainen kuntotarkastus.
Sonkajärven seurakuntaneuvosto on antanut 10.3.2016 § 28 lausunnon, jonka mukaan Sonkajärven ja Sukevan pappiloita ei tulisi myydä. Perusteluita
lausunnossa ei ollut. Yhteinen kirkkovaltuusto on jo aiemmin kiinteistöstrategiaa vahvistaessaan säilyttänyt Sonkajärven ja Sukevan pappilat myytävissä
kiinteistöissä (13.12.2016 § 58). Sukevan pappila on jo myyty.
Sonkajärven pappilan nykyinen vuokralainen on irtisanonut sopimuksensa
päättymään 31.12.2017.
Seurakuntayhtymä on jo aikaisemmin myynyt kaksi kiinteistöä Kiertoa Oy:n
kautta nettihuutokaupalla. Kiinteistöjen myyntitiedot ovat nähtävillä osoitteessa www.kiertonet.fi. Myynti-ilmoitus julkaistaan myös yhtymän omilla nettisivuilla.
Lisätietona jaetaan karttaliite Kustaa Aadolfin kirkon läheisyydessä sijaitsevista uusista pientalotonteista.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää antaa Kiertoa Oy:n kautta myytäväksi Sonkajärven pappilan ja Iisalmesta Vanhan kirkkotien varrelta kolme pientalotonttia ja samalla julkaistaan myynneistä lyhyt lehti-ilmoitus. Myynti alkaa perjantaina
9.3.2018, lehti-ilmoitus julkaistaan sunnuntaina 11.3.2018, myyntiaika
päättyy maanantaina 7.5.2018. Sonkajärven pappilassa järjestetään kaksi
julkista näyttöä: perjantaina 23.3.2018 klo 12.00 ja perjantaina 27.4.2018
klo 12.00.
2) Seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous.

Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- myynti-ilmoitusten toimeenpano
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Maa-alueen mahdollinen myyminen Iisalmen kaupungille koulua varten
Ykn § 7
Iisalmen kaupunki on tiedustellut alustavasti Ylä-Savon seurakuntayhtymältä
maa-alueen hankintaa mahdollista koulun rakentamista varten. Iisalmen kaupungilla on pohdittavanaan eri vaihtoehtoja uuden/uusien koulujen sijoituspaikoiksi, ja lopullista ratkaisua asiasta ei ole vielä tehty.
Yhtenä vaihtoehtona uuden koulun rakentamiseen on esitetty Mansikkaniemen aluetta. Seurakuntayhtymän ja kaupungin kesken on keskusteltu mahdollisuudesta sijoittaa uusi koulu osittain tai kokonaan seurakuntayhtymän
omistamalle alueelle.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vastata Iisalmen kaupungin tiedusteluun
olevansa valmis neuvottelemaan maa-alueen myynnistä mahdollisesti rakennettavaa koulua varten myöhemmin sovittavalla hinnalla, myytävän alueen sijainti ja koko selvitetään myöhemmin.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote Iisalmen kaupunki
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Vuorotteluvapaa-anomus
Ykn § 8
Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimiston ja keskusrekisterin palvelusihteeri Riitta Koivistoinen anoo kirjeellään 10.1.2018, että hänelle myönnettäisiin palkatonta vuorotteluvapaata ajalle 5.7.–31.12.2018.
Vuorotteluvapaalain §:n 6 mukaan vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100
kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. §:n 8 mukaan työnantajan
tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja
elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista.
Vuorotteluvapaalain 9 §:n mukaan sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja
elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä
työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan
alkamista.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaiseksi voidaan palkata alle
30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka
ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi
vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään
työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää palvelusihteeri Riitta Koivistoiselle
palkatonta virkavapaata, vuorotteluvapaan ajalle 5.7.–31.12.2018, mikäli työhön löytyy vuorotteluvapaalain mukainen sijainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote hakija
- ote palkkalaskenta
- ote palvelupäällikkö
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 9
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 12.12.2017 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön. Tällöin
päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Puheenjohtajan ehdotus:

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Määräaikaisen 5. seurakuntapastorin viran perustaminen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussääntö
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018–2020
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
12.12.2017 tekemät päätökset.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet:
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Laskujen hyväksymisoikeuksien myöntäminen
Ykn § 10
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussäännön 12 §:n mukaisesti yhteinen
kirkkoneuvosto myöntää seurakuntayhtymän laskujen hyväksymisoikeudet.
Samassa pykälässä todetaan lisäksi, että seurakuntaneuvostot päättävät
oman seurakuntansa laskujen hyväksyjät
Alla on ehdotus hyväksymisoikeuksista. Edelleen taloussäännön §:n 12 mukaan osto- ja myyntilaskujen tarkistus ja tositteiden hyväksymisen menettely
on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Tavaran
tai palvelun tilaaja (asiatarkastaja) tarkastaa, onko lasku tilauksen ja toimituksen mukainen ja hankintaluvan antanut ja määrärahasta vastaava henkilö
(hyväksyjä) hyväksyy laskun maksettavaksi. Jos palvelun tai tavaran tilaajana
on henkilö, jolle on myönnetty kyseisen tehtäväalueen hyväksymisoikeus, tulee lasku toimittaa varahyväksyjän hyväksyttäväksi.
Puheenjohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää laskujen hyväksymisoikeuden seurakuntayhtymän eri tehtäväalueille seuraavasti:
Tehtäväalue
Hyväksyjä (varahyväksyjä)
seurakuntayhtymä:
1001010101, kirkolliset vaalit

hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001020000, yhteinen kirkkovaltuusto hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001020104, yhteinen kirkkoneuvosto hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001030000, tilintarkastus
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1011050000, taloushallinto
1001050001, Iisalmen postimaksukone
1001050123, taloushallinto monistamo talouspäällikkö Marko Ropponen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
1001070000, kirkonkirjojen pito
palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
1001080000, kirkkoherranvirasto
palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
1001100000, muu yleishallinto
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001100112, yhteinen viestintä
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001100020
1001100021
1001100022, työhyvinvointi
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
4, hautaustoimen pääluokka ja
hautainhoitorahasto
palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
5, kiinteistötoimen pääkuokka
kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka
rovastikunnan laskut
lääninrovasti Arto Penttinen
(talouspäällikkö Marko Ropponen)

./..
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./..
laskut, joissa samalla laskulla useita tehtäväalueita, seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueita tai jotain edellä mainittua ja rovastikunnan tehtäväalue
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 11
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 7.11.–31.12.2017, pykälät 47–49, 162–
165.
1.–15.1.2018, pykälät 1–2.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 11.11.–31.12.2017, pykälät 81–90,
196–211.
1.–11.1.2018, pykälät 1–6.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 20.10.–31.12.2017, pykälät 373–383.
1.–15.1.2018, pykälät 1–6.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 8.11.–31.12.2017, pykälät 18–19, 208–
237.
1.–15.1.2018, pykälät 1, 1–6.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A11 / 19.12.2017: 1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2018, 2. Rokotussuoja
sairaalasielunhoidossa.
- A10/ 19.12.2017: 1. Luottamusmieskoulutus, 2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus.
- A9/ 18.12.2017: 1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 lukien, 2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018 lukien.
- Muutoksena aikaisempaan kokoussuunnitelmaan sovittiin seuraavaa:
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään ti 20.2.2018 klo 17, yhteisen kirkkovaltuuston ei pidetä tuona iltana. Yhteisen kirkkoneuvoston maaliskuun kokous on ti 27.3.2018 klo 16 ja yhteisen kirkkovaltuuston kokous
samana iltana klo 18.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 12
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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