Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Esityslista/pöytäkirja 8/2018

- seurakuntamme palvelija
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous
Aika:
keskiviikko 12.9.2018 klo 16–17.22
Paikka:
Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130 Iisalmi
Osallistujat:
Jäsenet:
Jäntti Lauri, puheenjohtaja
Juutinen Tiina, varapuheenjohtaja
Kinnunen Matti
Malmivaara Niilo-Kustaa
Muilu Sirkku
Mustonen Mikko
Oikarinen Olavi
Roivainen Tarja
Valta-Lisitsin Anneli
Yrjänä Sakari
Varajäsenet:

10/11

Poissa:

Kinnunen Mikko

Muut osanottajat:

Siirola Elina, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Laajalahti Pertti, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Vainikainen Timo, vt. Varpaisjärven kirkkoherra
Penttinen Arto, Pielaveden kirkkoherra
Ropponen Marko, talouspäällikkö
Kaasinen Riitta, palvelupäällikkö, §:n 101 aikana
Bergbacka Katariina, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri

Asiat:
pykälät 96–107
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus
Lauri Jäntti
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus
Allekirjoitukset

Katariina Bergbacka
sihteeri

tarkastusaika keskiviikko 12.9.2018.
Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme

Olavi Oikarinen

Tarja Roivainen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä:
paikka ja ajankohta
Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Ilvolankatu 14b,
17.9.–17.10.2018.
allekirjoitus ja pvm
Iisalmi
Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouksen avaaminen
Ykn § 96

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 97
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 31.8.2018. Todettiin paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 98
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Olavi Oikarinen ja Tarja
Roivainen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 99
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019
Ykn § 100
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Kirkkolain 15 luvun 2 pykälän mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua
seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää kirkollisveron tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentti vuodelle
2019 tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään 16.11.2018.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisveron tuloveroprosentti on vuoden
2016 alusta lukien ollut 1,65 %.
Vuoden 2018 kirkollisverotilityksemme ajalla 1-8/2018 ovat 3,1 % suuremmat
kuin 1-8/2017. Vertailua kuitenkin vääristää vuonna 2017 verotulojen jakoosuuksissa ollut seurakuntien ja kuntien tilityksiä pienentänyt virhe, joka oikaistiin joulukuun 2017 tilityksen yhteydessä.
Talousarviossa vuoden 2018 kokonaismuutokseksi ennakoitiin -3,0 % mutta
tällä hetkellä saatavilla olevien ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2018 muutos olisi -3,7 %. Alla olevassa taulukossa on arvioitu kirkollisverotilitysten
määrää vuosina 2018–2021. Vuoden 2019 positiivinen muutosarvio +1,0 %
perustuu Kuntaliiton veroennustekehikossa Iisalmen kaupungille todettuun
arvioon, jota on vähennetty seurakuntatalouden erilaisista laskentaperusteista
(vapaaehtoinen jäsenyys) johtuen.
TP 2017

TA 2018 Muutos Tot.arvio 2018 Muutos

Kirkollisvero 6 697 412 6 496 000

-3,0 %

TA 2019 Muutos

6 450 000 -3,7 % 6 514 500

TS 2020 Muutos

TS 2021 Muutos

1,0 % 6 449 000 -1,0 % 6 449 000

0,0 %

Vuoden 2019 käyttötalouden talousarvioraami on laadittu sisältäen noin 3 %
vuosittaisen säästötarpeen, jonka toteutuessa vuoden 2019 tulos olisi lähellä
nollaa. Vuosien 2018 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosassa
on vuodelle 2019 noin 450.000 euron investointihankkeet ja arvioiden toteutuessa ta-raamin mukaisesti tulorahoitus näyttäisi lähes riittävän kattamaan
investoinnit. Laskennassa on tosin monta arvioon perustuvaa lukua, mikä tuo
mukaan epävarmuutta toteutumiselle.
Talouden edelleen jatkuvista haasteista huolimatta on kirkollisveron tuloveroprosentti tarkoituksenmukaista pitää 1,65 %:ssa ja pyrkiä noudattamaan erittäin tiukkaa ja säästötavoitteet toteuttavaa budjettikuria.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,65 %.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- yhteisen kirkkovaltuustoon 12.9.2018 klo 18.00
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Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoiminen
Ykn § 101
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Kirkonkirjojenpidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään
liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä sekä väestötietolain
seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä. Käytännössä
näitä ovat kirkollisiin toimituksiin ja lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät. Seurakunnat voivat
hoitaa kirkonkirjojenpidon joko omissa kirkkoherranvirastoissaan tai yhteisellä
sopimuksella yhteisessä keskusrekisterissä. Käytännössä lähes kaikki olemassa olevat keskusrekisterit ovat hoitaneet ainoastaan samaan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojenpidon.
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että tulevaisuudessa
kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Nämä keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista
taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Tätä linjausta perusteltiin
seuraavilla nykytilanteesta tehdyillä johtopäätöksillä:
1) Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojenpidon tehtävien hoitamiseen
aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä edellyttävät
aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
2) Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä
käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen ja
palvelutason parantaminen onnistuvat helpommin isommassa yksikössä.
3) Laskelmien mukaan kirkonkirjojenpidon järjestämisen kustannukset
ovat tällä hetkellä suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä pienissä tai keskisuurissa seurakunnissa.
4) Euroopan parlamentin käsittelyssä olevan tietosuoja-asetuksen arvioidaan
toteutuessaan lisäävän henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia
ja toisaalta edellyttävän yhä parempaa henkilötietolainsäädännön
tuntemusta.
5) Kirkonkirjojenpitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita
prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat
huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi, että alueelliset keskusrekisterit ovat
parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun,
paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä muodostamaan, kun
kirkonkirjojen digitointi on valmistunut.
./..
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Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista,
eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista säädösmuutoksin. Sen sijaan
hiippakuntien tuomiokapituleille on annettu hankkeita tukeva ja ohjaava rooli.
Kuopion hiippakunnassa hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja lakimiesasessori Riikka Ryökäs järjestivät alueellisia keskusrekistereitä koskevan neuvottelun tuomiokapitulissa 8.6.2016. Neuvotteluun oli kutsuttu Joensuun, Kuopion
ja Ylä-Savon keskusrekisterien johtajat sekä Kajaanin seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Neuvottelussa tuomiokapitulin edustajat kertoivat näkemyksenään, että Kuopion hiippakunnassa voisi jatkossa olla neljä keskusrekisteriä, joihin kaikki hiippakunnan seurakunnat kuuluisivat. Näistä kolme olisivat
jo nyt toiminnassa olevat Joensuun, Kuopion ja Ylä-Savon keskusrekisterit ja
neljänneksi perustettaisiin Kainuun keskusrekisteri.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta tämä suunnitelma tarkoittaisi koko Iisalmen rovastikunnan seurakuntien liittymistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän
keskusrekisteriin. Yhteensä näissä seurakunnissa (Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Keitele, Kiuruvesi, Pyhäjärvi, Rautavaara ja Vieremä) on jäseniä n. 38 000. Tuomiokapitulin hahmottelema suunnitelma oli
esillä hiippakunnan lääninrovastien kokouksessa 9.6.2016, ja lääninrovasteja
on pyydetty edistämään asiaa omien rovastikuntiensa osalta. Läänirovasti Arto Penttinen antoi selvitystyön palvelupäällikkö Riitta Kaasisen hoidettavaksi.
Ylä-Savon keskusrekisterin osalta epävirallisia neuvotteluja uusien seurakuntien liittymisestä keskusrekisteriin on käyty 21.3.2018, 14.5.2018 ja seuraava
neuvottelu on 13.9.2018. Neuvottelussa ovat olleet mukana Keiteleen, Kiuruveden, Pyhäjärven, Vieremän sekä Rautavaaran seurakuntien kirkkoherrat ja
talouspäälliköt sekä hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja palvelupäällikkö
Riitta Kaasinen.
Yhteisenä näkemyksenä epävirallisissa neuvotteluissa on todettu, että uusien
seurakuntien liittymistä kirkkohallituksen linjauksen mukaisesti voitaisiin nyt
ryhtyä valmistelemaan.
Realistisena ajankohtana uusien seurakuntien liittymiselle pidettiin 1.6.2019
alkaen. Tämä aikataulu mahdollistaisi muutoksen perusteellisen valmistelun ja
tarvittavat hallinnolliset päätökset sekä antaisi seurakunnille aikaa sopeutua
muutokseen. Päätöksen keskusrekisteriin liittymisestä tekevät lopulta seurakuntien kirkkovaltuustot ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta yhteinen
kirkkovaltuusto.
Tarkoituksena on, että aluekeskusrekisterin kustannukset jaettaisiin seurakuntien kesken jäsenmäärien suhteessa ja kaikilla sopimusseurakunnilla olisi
edustajansa toimintaa johtavassa johtokunnassa.
Lisätietona jaetaan laskelma uudistuksen kustannusvaikutuksista, luonnos yhteistyösopimuksesta, johtosäännöstä sekä Ylä-Savon keskusrekisterin tehtäväluettelo.
./..
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./.. ykn § 101
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
1. kirkkohallituksen täysistunnon linjaus ja Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulin näkemys perustettavista aluerekistereistä merkitään
tiedoksi,
2. palvelupäällikkö Riitta Kaasinen valtuutetaan valmistelemaan
uusien seurakuntien liittymistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän keskusrekisteriin ja
3. seurakuntiin lähetetään virallinen tiedustelu ja sitovat vastaukset pyydetään 31.12.2018 mennessä. Tiedustelun mukaan liitetään luonnos yhteistyösopimuksesta, johtosäännöstä sekä Ylä-Savon keskusrekisterin tehtäväluettelo, jossa on määritelty, mitkä tehtävät sopimusseurakunnilta siirtyvät keskusrekisterin hoidettavaksi.

Päätös:

Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote Keiteleen, Kiuruveden, Pyhäjärven, Vieremän ja Rautavaaran seurakuntaan
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Lausunto henkilön valitukseen koskien palvelusihteerin vuorotteluvapaan sijaisen valintaa
Ykn § 102
Itä-Suomen hallinto-oikeus on lähetteellään 16.8.2018 Dnro 6574/18 pyytänyt
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta lausuntoa henkilön tekemästä valituksesta koskien yhteisen kirkkoneuvoston 12.6.2018 § 76
tekemää päätöstä. Tässä pykälässä on käsitelty henkilön tekemää oikaisuvaatimusta koskien palvelupäällikkö Riitta Kaasisen päätöstä Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimiston ja keskusrekisterin palvelusihteerin vuorotteluvapaan sijaisen valinnasta ajalle 5.7.–31.12.2018. Yhteinen kirkkoneuvosto
päätti kokouksessaan 12.6.2018 § 76 hylätä henkilön oikaisuvaatimuksen aiheettomana.
Lausunto on annettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään 17.9.2018.
Liitteenä 1 on valitus ja ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston sen johdosta annettavaksi lausunnoksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteen
1 mukaisen lausunnon henkilön valitukseen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote ja lausunto + asiakirjat Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
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Tiedottajan viran aukijulistaminen ja täyttölupa
Ykn § 103
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.8.2017 § 90 myöntänyt tiedottaja Erja Vaarala-Saarenpäälle eron tehtävästään 25.9.2017 lukien. Hallintojohtaja on valinnut virkaan viranhaltijapäätöksellään määräajaksi Maria Ojanperän niin, että hänen virkasuhteensa päättyy tällä erää 31.1.2019. Syynä
määräaikaisiin valintoihin on ollut mm. vastaavan tiedottajan palkaton virkavapaus ja osa-aikatyö.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että tiedottajan virka julistetaan vakinaisesti haettavaksi ajalla 17.12.2018–10.1.2019 ja viran täytölle annetaan
täyttölupa.
Perusteluna täyttöluvalle on se, että viestinnässä on vain kaksi viranhaltijaa;
vastaava tiedottaja ja tiedottaja. He hoitavat seurakuntayhtymän kaikkien viiden seurakunnan ja seurakuntayhtymän ulkoista ja sisäistä viestintää. Viestintä ylläpitää ja päivittää jokaisen viiden seurakunnan ja yhtymän
verkkosivuja, kirjoittaa lehdistölle puffijuttuja, tuottaa mainoksia ja esitteitä, avustaa seurakuntia eri viestintäprojekteissa, valokuvaa tapahtumia ja luo
erilaisia mainospohjia seurakuntien tilaisuuksien mainonnalle. Lisäksi tiedottajat hoitavat seurakuntayhtymän sosiaalisen median kanavia (mm. blogi, Facebook, Instagram ja Twitter) ja muuta verkkoviestintää. Sisäisen viestinnän tehtäviin kuuluu mm. intranetin ylläpito ja päivitys sekä viikkoinfon lähetys ja koordinointi. Vastaava tiedottaja avustaa hallintojohtajaa kokousviestinnässä. Lisäksi viestintä kouluttaa seurakuntien henkilökuntaa viestinnän
hoitamisessa ja uusien viestintäkanavien käytössä.
Seurakuntien tapahtumista on nyt ja tulevaisuudessa tarve viestiä entistä
enemmän ja yhden henkilöresurssin voimin sitä ei voida tehdä. Seurakuntien
viestinnän ammattitaitoinen hoitaminen on tärkeää.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) myöntää täyttöluvan tiedottajan viralle vakinaisesti aikaisintaan 1.2.2019
lukien,
2) päättää julistaa tiedottajan viran vakinaisesti haettavaksi ajalla
17.12.2018–10.1.2019 Iisalmen Sanomissa, yhtymän kotisivuilla, tetoimiston sivuilla ja kirkon rekrytointisivuilla ja
3) valitsee haastattelutyöryhmään hallintojohtajan, vastaavan tiedottajan ja
kaksi yhteisen kirkkoneuvoston edustajaa.

Päätös:

Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että haastattelutyöryhmään valittiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajina Sirkku Muilu ja Tiina Juutinen.
- ilmoitukset sovituille kanaville
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Eron myöntäminen kiinteistönhoitaja Aarne Säisälle
Ykn § 104
Kiinteistönhoitaja Aarne Säisä on ilmoittanut kirjeellään 15.8.2018, että hän
irtisanoutuu kiinteistönhoitajan tehtävästään siten, että viimeinen työpäivä on
31.3.2019.
Aarne Säisä on työskennellyt talviaikana Iisalmen hautausmailla ja kesäaikana
Iisalmen kiinteistötoimessa. Hänen työaikansa on tällä hetkellä 58 % täydestä
työajasta. Hänen tehtäviinsä kiinteistötoimessa ovat kuuluneet mm. henkilökuljetukset Iisaareen yhtymän omistamalla veneellä.
Tehtävien hoitoa ja työjärjestelyjä jatkossa selvitetään myöhemmin.
Hallintojohtajan ehdotus:
Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää kiinteistönhoitaja Aarne Säisälle eron tehtävästään siten, että viimeinen työpäivänsä on 31.3.2019.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote Aarne Säisä
- ote palkkalaskenta
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 105
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 4.–24.8.2018, pykälät 38, 202–204.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 4.–27.8.2018, pykälät 52–65, 106–
125.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 4.–27.8.2018, pykälät 14–16, 296–316.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 4.–24.8.2018, pykälät 17–24, 209–216.
Itä-Suomen Hallinto-oikeuden 27.8.2018 tekemä päätös seurakuntamestari
Mauri Heiskasen sivutoimilupaa koskevaan valitukseen. Yhteisen kirkkoneuvoston päätös on pysytetty voimassa.
Puheenjohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 106
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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