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Esityslista/pöytäkirja 7/2018

- seurakuntamme palvelija
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous
Aika:
tiistaina 14.8.2018 klo 17.00–18.53
Paikka:
Osallistujat:
Jäsenet:

Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi

Varajäsenet:

Haverinen Raimo
Kaikkonen Arto

Poissa:
Muut osanottajat:

Jäntti Lauri, puheenjohtaja
Juutinen Tiina, varapuheenjohtaja
Kinnunen Matti
Malmivaara Niilo-Kustaa
Muilu Sirkku
Mustonen Mikko
Oikarinen Olavi
Valta-Lisitsin Anneli
Yrjänä Sakari

11/11
Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Huotari Risto, vs. Iisalmen kirkkoherra
Juutinen Ilmo, kiinteistöpäällikkö
Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri

Asiat:
pykälät 81–95
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Lauri Jäntti
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Allekirjoitukset

Katariina Bergbacka
sihteeri

tarkastusaika tiistaina 14.8.2018.
Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Sirkku Muilu
Mikko Mustonen
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä:
paikka ja ajankohta
Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b,
20.8.–19.9.2018.
allekirjoitus ja pvm
Iisalmi
Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja
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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 82
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 8.8.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolooikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 83
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sirkku Muilu ja Mikko
Mustonen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 84
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että ensin käsitellään § 87.
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Maanostotarjous
Ykn § 85
Jukka ja Eija Virtanen ovat kirjeellään 1.6.2018 tarjoutuneet ostamaan Soinlahdesta tilaan Pappila 18:285 kuuluvan vanhan koulun palstan. Soinlahden
vanha koulu on rakennettu Iisalmen seurakunnan omistamalle maapohjalle
vuonna 1920. Maan vuokralaisina olivat ensin Iisalmen maalaiskunta ja kuntaliitoksen jälkeen Iisalmen kaupunki. Viimeisinä vuokralaisina ovat olleet Jukka
ja Eija Virtanen koulun rakennuksen hankinnan jälkeen vuodesta 1995 lähtien.
Tilan po. palstalla on varsinaisen rakennuspaikan lisäksi metsämaata n. 0,7 ha
ja peltoa n. 0,6 ha. Koko palstan pinta-ala on n. 2 ha. Palstan läntinen osa on
vanhaa metsämaata (n. 0,7 ha) ja itäinen osa (n. 0,6 ha) peltoa. Palstan keskiosaan sijoittuu vanhan koulun rakennuspaikka. Peltoalue oli aikaisemmin
vuokralla naapurissa olevalla maatilalla, mutta karjanpidosta luopumisen jälkeen pelto on ollut lähinnä joutomaata.
Jukka ja Eija Virtanen tarjoutuvat ostamaan Ylä-Savon seurakuntayhtymältä
n. 2 ha:n suuruisen määräalan yhteishintaan 11.475,85 euroa. Eriteltynä hinta muodostuu seuraavasti:
- piha-alue 7143 m2 * 0,7 e/m2 = 5.000,00 euroa
- peltomaa n. 0,6 ha * 3500 e/ha= 2.100,00 euroa ja
- metsämaa 0,7517 ha * 500 e/ha = 375,85 euroa
ja puusto 4.000,00 euroa.
Kaupan kohde säilyy yhtenä rakennuspaikkana.
Seurakuntayhtymä on saanut kiinteistövälittäjän arvion Pohjois-Savon OPkiinteistökeskukselta myytävästä kohteesta.
Merkitään tiedoksi, että peltoalueesta saatiin ostotarjous Kiertonetin nettihuutokaupan kautta, jolloin peltoa-alueen korkein tarjottu hinta oli 1.200 euroa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.5.2018 § 65 hylätä tarjouksen.
Lisätietona jaetaan karttaliite myytävästä alueesta ja Pohjois-Savon OPkiinteistökeskuksen lausunto.
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää,
että:

Päätös:

1) Ylä-Savon seurakuntayhtymä myy Jukka ja Eija Virtaselle Soinlahdesta n.
2 h: suuruisen määräalan tilasta Pappila 18:285 (Rno 140-407-18-285)
tarjottuun hintaan 11.475,85 euroa ja
2) kauppa alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Varpaisjärven seurakunnan lastenohjaajan tehtävänkuvaus
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 22.3.2018 § 20
Varpaisjärven ja Lapinlahden seurakuntien välillä on laadittu sopimus, jonka
mukaan Varpaisjärven lastenohjaaja Senja Stedt hoitaa 1.8.2018 alkaen 50 %
työajastaan Lapinlahden seurakunnassa.
Samalla Lapinlahden seurakunnassa ei täytetä toista kokoaikaista lastenohjaajan työsuhdetta. Näin siis kokonaisuutena saadaan säästöjä henkilöstökustannuksiin.
Järjestelyn myötä lastenohjaaja Senja Stedtin tehtävänkuva muuttuu. Stedtin
tehtäviin kuuluu 1.8.2018 alkaen mm. lastenohjaajien työvuorolistojen laadinta, työalan toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen
laatiminen sekä lasten kesätoiminnan suunnittelu molemmissa seurakunnissa.
Uuden tehtävän sisältö on tarkemmin kuvattu 2.3.2018 laaditussa tehtävänkuvauksessa (liite 1), joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. Lapsivaikutusten
arviointi ja Senja Stedtin suostumus (liite 2) on tämän pöytäkirjan liitteenä.
Tehtävänkuvauksessa lastenohjaajan nimike on muutettu nimikkeeksi vastaava lastenohjaaja. Stedtin nykyinen palkkaluokka on 402. Tehtävien vaativuuden kasvaessa palkkaluokka voidaan korottaa palkkaluokkaan 403.
Puheenjohtajan esitys:
Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että:
a) yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Varpaisjärven lastenohjaajan tehtävänkuvauksen 1.8.2018 alkaen (liite 1),
b) Varpaisjärven seurakunnan lastenohjaajan nimike muutetaan nimikkeeksi
vastaava lastenohjaaja ja
c) Varpaisjärven seurakunnan lastenohjaajan peruspalkka 1.8.2018 alkaen on
vaativuusryhmä 403 mukainen 2.111,52 €/ kk.
Päätös:

Ykn § 86
Hallintojohtajan ehdotus:

a) Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
b) Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
c) Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Varpaisjärven seurakuntaneuvoston esityksen.
Tehtävänkuvauslomake ja lapsivaikutusten arviointi esitellään kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- ote Senja Stedt
- ote Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostot
- ote palkkalaskenta/Marja Itkonen
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Lausunnon antaminen Mansikkaniemen kaavaehdotuksesta
Ykn § 87
Mansikkaniemen alueen asemakaavasta on laadittu kaksi kaavaluonnosta,
jotka poikkeavat toisistaan pääosin uuden koulun sijoittumispaikan suhteen.
Vaihtoehdossa 1 uusi koulu sijoittuu Ouluntien ja Vanhan Kainuuntien muodostaman risteysalueen tuntumaan, peltoalueen laitaan. Vaihtoehdossa 2 uusi
koulu sijoittuu Koljonvirrantien ja Naulalammen väliselle peltoalueelle. Muilta
osin kaavaluonnokset mukailevat pitkälti toteutunutta ympäristöä ja käyttöä
alueella.
Asemakaavaluonnokset pidetään nähtävillä 25.6.–15.8.2018 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla. Kannanotot kaavaluonnoksiin tulee toimittaa nähtävilläoloaikana. Kaavaluonnoksiin voi tutustua www.iisalmi.fi/ak370.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä omistaa kaava-alueella Mansikkaniemen alueesta suuren osan, ainoastaan pellot omistaa Iisalmen kaupunki. Juhani Ahon
museoalueen ympäristö on vuokrattu Iisalmen kaupungille. Seurakuntayhtymän kannalta Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskukselle tulee varata tarpeelliset
laajentumisvarat ja pysäköintialueet.
Kaavoitusarkkitehti Hannele Kelavuori tulee kokoukseen esittelemään kaavaluonnosta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää lausuntonaan Mansikkaniemen kaavaluonnokseen seuraavaa:
- Mansikkaniemen asemakaavassa täytyy mahdollistaa Metsäpirtin kurssikeskuksen päärakennuksen laajentaminen salien ja keittiön osalta ja
mahdollinen uuden majoitusrakennuksen rakentaminen entisen puretun
rakennuksen tilalle. Tästä syystä entisen majoitusrakennuksen paikalle ei
voida sijoittaa pysäköintialuetta. Tällä hetkellä päärakennuksen saliin on
tilat n. 200 henkilölle. Majoitustilan rakennusoikeutta tulee selvittää, se on
n. 600- 1.000 m2.
- Iisalmen kaupungille esitetään, että koulun henkilökunnan paikoitusalueen
sijaintia harkitaan myös niin, että kokonaisuudesta tulee toimiva.
- Kaavassa tontin on oltava riittävän kokoinen mahdollistamaan esitetyt laajennukset ja pysäköintitilaa on oltava riittävästi joko nykyiselle P-alueelle
tai muualle välittömään läheisyyteen sijoitettuna. Nykyisen P-alueen kapasiteetti tulee säilyttää.
- Rantasauna tulee merkitä kaavaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausunnon antaminen Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran täyttöön liittyen
Ykn § 88
Sonkajärven seurakunnan kirkkoherra Helena Nykänen on irtisanoutunut
Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virasta siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.12.2018. Sonkajärven 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.
Tuomiokapituli on päättänyt istunnossaan 14.6.2018 lähettää Sonkajärven
seurakunnan seurakuntaneuvostolle lausuntopyynnön, jossa pyydetään lausuntoa kirkkoherran viran julistamisesta haettavaksi.
Puuttumiskynnysten arviointi
Lausunnossa seurakunnan tulisi perustellusti selvittää toteutuvatko
Kirkkohallituksen antaman ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja
seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus”
puuttumiskynnykset Sonkajärven 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
puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä perusteluineen
Sonkajärven seurakunnassa.
Koska Sonkajärven seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymään,
tuomiokapituli on varannut Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto talouden ja hallinnon
puuttumiskynnyksistä Sonkajärven seurakunnan osalta.
./..
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./.. ykn § 88
Tuomiokapituli on päätöksellään 14.6.2018 § 49 päättänyt varata Ylä-Savon
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto siitä, miten Sonkajärven seurakunnan kohdalla toteutuvat tai jäävät toteutumatta Kirkkohallituksen ohjeessa ”Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus” liitteessä 2
”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto” ja liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainitut hallinnon ja talouden puuttumiskynnykset.
Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille
viimeistään 14.8.2018. Lausunnon jättämiselle on saatu lisäaikaa niin, että
lausunto voidaan jättää 15.8.2018.

Hallintojohtajan esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntonaan puuttumiskynnystä koskien seuraavaa:
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinto ja viranomaistoiminta
Sonkajärven seurakunta on vuodesta 2011 lähtien osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Taloushallinnosta, arkistosta, hautausmaista, muista kiinteistöistä
ja muusta omaisuudesta sekä keskusrekisteristä huolehtii seurakuntayhtymä.
Puitteet
Seurakunnan jäsenmäärä on 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 kuolleiden ja kastettavien seurakuntalaisten 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 %

Sonkajärven seurakunnan jäsenmäärä vuonna 2008 oli 4 205 ja vuonna 2017
se oli 3 395, jäsenmäärän vähennystä yhteensä 19,3 %.
Talous
Sonkajärven seurakunta on osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää, joka hoitaa
seurakuntien taloutta. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa vuosittain talousarvioraamin, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto tekee vuosittain esityksen
Sonkajärven seurakunnan talousarvioksi.
./..
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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 tule tulevina vuosina toistumaan.
Seurakunnan 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.
Vuosina 2011–2017 seurakuntayhtymän tilikauden tulos oli seuraava:
v. 2011
v. 2012
v. 2013
v. 2014
v. 2015
v. 2016
v. 2017

-450.448 e alijäämää
-741.525 e alijäämää
-124.875 e alijäämää
103.583 e ylijäämää
-179.115 e alijäämää
-122.223 e alijäämää
401.811 e ylijäämää
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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 talous on ollut usean vuoden ajan alijäämäinen, virkoja ja työsuhteita
on jouduttu jättämättään 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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Sonkajärven pappilan ostotarjoukset
Ykn § 89
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2018 § 6 päättänyt laittaa
myyntiin mm. Sonkajärven pappilan. Kohde oli myynnissä Kiertonetnettihuutokaupassa ajalla 9.3.–7.5.2018. Myynti-ilmoitukset oli linkitetty myös
yhtymän nettisivuille. Myynnistä on julkaistu tuolloin myös lehti-ilmoitus, ilmoitus oli Iisalmen Sanomissa sunnuntaina 11.3.2018. Julkinen näyttö kohteesta oli perjantaina 23.3.2018 klo 12 ja perjantaina 27.4.2018 klo 12. Seurakuntayhtymällä oli myyjänä oikeus hyväksyä tai hylätä nettihuutokaupassa
jätetty korkein tarjous.
Sonkajärven pappila oli Kiertonetissä myynnissä myös kesällä 2017, tuolloin
korkein jätetty tarjous oli 36.000 euroa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.5.2018 § 64 hylätä jätetyt
Sonkajärven pappilan tarjoukset, joista korkein oli 37.000 euroa. Samalla päätettiin myydä pappilaa lehti-ilmoituksella. Lehti-ilmoitus julkaistiin Iisalmen
Sanomissa sunnuntaina 10.6.2018 ja tarjousten jättöaika päättyi perjantaina
29.6.2018 klo 12.00.
Jättöaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista korkein on 68.000 euroa,
ostaja on Johanna Loponen.
Lisätietona jaetaan karttaliite myytävästä alueesta ja tarjoustenavauspöytäkirja.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että se:
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Sonkajärven pappila rakennuksineen ja n. 0,7792 ha:n suuruinen määräala tilasta Pappila Rno 24:52 (kiinteistötunnus 762-413-24-58) päätetään myydä Johanna Loposelle hintaan
68.000 euroa ja
2) kauppa alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Kirkonkirjojen digitointiin liittyvä selvitys tuomiokapitulille
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.5.2017 § 57:
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Eine Parviainen
Kirkkohallitus on lähettänyt 11.4.2017 tuomiokapituleille kirkonkirjojen digitointiin liittyvän selvityspyynnön, ja edelleen Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli pyytää selvitystä hiippakuntaan kuuluvilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä kirkonkirjojen digitoinnin tilanteesta 26.5.2017 mennessä.
Kirkkohallituksen selvityspyynnön mukaan puuttuvien aineistojen vuoksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmälle asetettu alkuperäinen tavoite kirkonkirjojen valtakunnallisesta käytettävyydestä mm. asiakkaan palvelemiseksi yhdestä paikasta ei toteudu. Kirkkojärjestyksen 19 luvun 1 §:n mukaan valvonta kuuluu
tuomiokapituleille, joten kirkkohallitus pyytää tuomiokapitulia selvittämään,
miksi kirkonkirjojen digitointia ei ole tehty ja pyytää tuomiokapitulia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin.
Selvityspyynnössä mainitaan Kuopion hiippakunnan osalta 25 seurakuntaa,
joista Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteriin kuuluvien Lapinlahden
ja Pielaveden seurakunnan puuttuu aineistoa perhelehtien osalta, eikä digitointiin ole pyydetty jatkoaikaa.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli pyytää seurakuntayhtymän yhteiseltä
kirkkoneuvostolta selvitystä siitä,
1) miksi kirkonkirjojen digitointia ei ole tehty sekä
2) millä aikataululla seurakuntayhtymä suorittaa puuttuneiden kirkonkirjojen/perhelehtien digitoinnin ja materiaalin tarkistamisen.
Arkistointipalvelu Signum/Riitta Mäntylä hoitaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän
perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointia ja tietojen tarkistamista. Puuttuvilta
osin asia saadaan kuntoon vuoden 2017 loppuun mennessä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Ykn § 90

Yhteinen kirkkoneuvosto ilmoittaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien Lapinlahden ja
Pielaveden perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointi on suoritettu ja ne toimitetaan kirkkohallitukseen siten, että ne on tarkastettu vuoden 2017 loppuun
mennessä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Kirkkohallitus on lähettänyt 4.6.2018 Kuopion hiippakunnan piispalle kirjeen,
jossa on lista niistä Kuopion hiippakunnan seurakunnista, joissa digitointiasia
on yhä hoitamatta. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt asiaa
14.6.2018 istunnossaan. Kirjeessään piispa muistuttaa, että asian loppuun
saattamisesta vastaa joko kirkkoherra tai keskusrekisterin asianomainen viranhaltija.
./..
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Kirjeen lopuksi piispa pyytää, että digitointi hoidetaan mahdollisimman nopeasti päätökseen. Kuopion hiippakunnan osalta 34 seurakunnassa on työ vielä
kesken.
Arkistointipalvelu Signum/Riitta Mäntylä, joka hoitaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointia on luvannut saada puuttuvat
asiat hoidetuksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tämä ei ole kuitenkaan luvatulla tavalla toteutunut.
Palvelupäällikkö Riitta Kaasinen on tiedustellut viime syksystä alkaen useaan
otteeseen toimittajalta töiden valmistumisesta. Hän on nyt pyytänyt kirjallista
vastausta siitä, minkä verran digitointityöstä vielä puuttuu. Vastausta on pyydetty 6.8. mennessä. Määräaikaan mennessä on saatu asiaan selvitys.
Arkistointipalvelu Signum/Riitta Mäntylä on hoitanut Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien arkistointia useina vuosina ja näin ollen olemme luottaneet hänen toimintaansa myös digitointiasiassa.

Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille seuraavan lausunnon Arkistointipalvelu Signumin esittämällä tavalla:
Tilanneraportti
Seurakuntien kirkonkirjat
- aineistojen siirtoajot varmuuskopioilta seurakuntien kiintolevyille
Tilanne: työ menossa parasta aikaa, arvioitu kesto 1-2 viikkoa.
Työtä on hidastanut helleaaltoon liittyvät ukkoset, joiden aikana
siirtoajoja ei voida turvallisuussyistä tehdä.
- aineiston lopputarkistaminen yhteistyössä keskusrekisterin kanssa
o onko kaikki aineisto tehty
o vertaaminen arkistoluetteloihin
o onko kaikki viety aineisto KirjuriDigissä
o onko kaikissa kirkonkirjoissa muistiot
o keskusrekisteri hoitaa siirrot tarkastuspuolelta tuotantopuolelle
o havaittujen puutteiden listaaminen ja tarvittavat toimenpiteet
o arvioitu valmistumisaika: osa on jo tehty, elokuun loppuun mennessä
o mikäli havaitaan puutteita aineistoissa, mahdollisen lisädigitoinnin aikataulua ei voida arvioida tällä hetkellä
Kirkonkirjojen aineistoista KirjuriDigissä on jo käytössä tällä hetkellä arviolta
yli 90 %, selvittelyssä on lähinnä osa Iisalmen kaupunkiseurakunnan aineistosta. Lopputarkistuksessa nimenomaan varmistetaan, että kaikki on kunnossa.
Seurakuntien perhelehdet
Tehty joko kokonaan tai osittain
- pohjien luominen
- kuva-aineiston käsitteleminen useammassa työvaiheessa
- pohjien laajentaminen
./..
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./.. ykn § 90
-

osassa seurakuntia viitekorttien poistaminen omaksi kokonaisuudekseen
tietojen kirjaaminen eri työvaiheissa laadittuun taulukkoon
epäselvien / puutteellisten / ristiriitaisten tietojen kirjaaminen tarkistamista varten
aineistojen validoiminen osissa

Tällä hetkellä on käytännössä erittäin vaikeaa arvioida, miten suuri prosentuaalinen osuus aineistoista on tehty, koska seurakuntien aineistot ovat eri työvaiheissa työn vaatiman laatutarkkailun vuoksi. Laatutarkkailulla ja tietyllä
työskentelytekniikalla pyritään mahdollisimman virheettömään aineistoon.
Ainakin Iisalmen ja Pielaveden seurakuntien aineistoissa on havaittu yksittäisiä puutteita (perhelehdestä ei ole löytynyt joko etu- tai kääntöpuolta). Puutteet voivat johtua inhimillisestä erehdyksestä digitoinnissa (etu/kääntöpuoli
on jäänyt epähuomiossa kuvaamatta) tai kuvien joutumisesta epäjärjestykseen digitoinnin yhteydessä (perhelehden etu- ja kääntöpuolen kuvat eivät
ole aineistossa peräkkäin, vaan ovat ”eksyneet” toisistaan).
Lisäksi Iisalmesta on löytynyt sellaista perhelehtiaineistoa, jota ei ole vielä
mahdollisesti digitoitu ollenkaan. Asiasta on puhuttu puhelimessa ja tilanteeseen liittyvä tekninen selvittely on työn alla.
Elokuun loppuun mennessä pystytään arvioimaan paremmin lopullinen valmistumisaikataulu, kun suurin osa tilanteeseen vaikuttavista seikoista on selvillä. Tällä hetkellä arvio on se, että eri seurakunnat valmistuvat vuoden loppuun mennessä, mikäli lisädigitoinnin tarve ei ole suuri eli onko kyse yksittäisten puutteiden korjaamisesta vai esim. puuttuuko aineistosta kokonaisia kirjoja tai suurempi määrä perhelehtien kuvia. Esimerkiksi nämä seikat selviävät
elokuun aikana tehtävän tarkistustyön tuloksena.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

-

ote Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Arkistointipalvelu Signum/Riitta Mäntylä
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Seurakuntaemäntä Tuija Rutosen virkavapausanomus
Ykn § 91
Seurakuntaemäntä Tuija Rutonen anoo kirjeellään 2.8.2018 palkatonta virkavapautta toisen tehtävän hoitoa varten ajalle 20.8.–31.12.2018. Tämän ajan
hänellä on toisen vakinaisen tehtävän koeaika.
Seurakuntayhtymässä on aikaisemmin vastaavassa tapauksessa myönnetty
virkavapautta.
Virkavapauden aikana selvitetään, miten työtehtävät hoidetaan jatkossa. Virkavapauden ajan seurakuntaemännän tehtävistä vastaa Lapinlahden laitoshuoltaja ja tarpeen mukaan tilapäisesti palkattava työntekijä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää seurakuntaemäntä Tuija Rutoselle palkatonta virkavapautta toisen tehtävän hoitamista varten ajalle 20.8.–1.12.2018.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

-

otteet Tuija Rutonen ja palkanlaskenta/ Marja Itkonen
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Maakaistaleen myynti Kari Tikkaselle
Ykn § 92
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen.
Kari Tikkanen tarjoutuu ostamaan Ylä-Savon seurakuntayhtymältä kiinteistöstä Rovastila 83:1 noin 270 m2 suuruisen määräalan (kiinteistötunnus 402-41283-1) osoite Artunkuja 5, 73100 Lapinlahti. Kyseinen alue on asemakaavaalueella ja soveltuu kokonsa ja muotonsa puolesta vain lisämaaksi naapuritonttiin numero 9.
Kari Tikkanen tarjoaa tontin osasta 500 euroa. Pohjois-Savon OPKiinteistökeskus Oy on arvioinut tontin osan hinnaksi 2 euroa/m2 eli 540 euroa +- 10 %.
Lisätietona jaetaan Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy:n arvio tontin osasta ja karttaliite.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) myy noin 270 m2:n suuruisen määräalan Kari Tikkaselle tilasta Rovastila
83:1 (kiinteistötunnus 402-412-83-1) hintaan 500,00 € ja
2) alistaa kaupan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 93
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 9.5.–3.8.2018, pykälät 15–37, 62–201.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 6.6.–3.8.2018, pykälät 44–51, 87–
105.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 6.6.–3.8.2018, pykälät 11–13, 92–295.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 6.6–3.8.2018, pykälät 12–16, 163–208.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 11 / 21.6.2018: Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu – valitusosoituksia päivitettävä.
- 10 / 6.6.2018: Verkkotyön yhteistyömalli.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A5/ Vaihtelevaa työaikaa noudattavan (tarvittaessa töihin tulevan) työntekijän asemaa koskeva työsopimuslain muutos.
Tulevista kokouksista päätettiin seuraavaa:
- Seuraava ykn:n kokous pidetään ke 12.9.2018 klo 16 ja ykv:n kokous samana päivänä klo 18
- Joulukuun ykn:n ja ykv:n kokous siirretään pidettäväksi ke 12.12.2018 (ei
11.12.), klo 16.00 ykn ja klo 18.00 ykv.

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 109

14.8.2018

Kokouksen päättäminen
Ykn § 94
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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