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Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto
Kokouksen avaaminen
Ykv § 51

Kokouspäivämäärä
11.12.2019

sivu 52

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 52
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 26.11.2019.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 53
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Kaarina Kursukangas ja Eila Kurtelius
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 54
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
Iisalmen seurakuntaneuvosto 17.9.2019 § 117:
Seurakuntaneuvosto keskustelee Iisalmen seurakunnan pappien työtehtävistä
ja tällä hetkellä käytössä olevista resursseista. Ainoastaan kaksi virkaa seitsemästä on vakituisten pappien hoidossa. Tämän kaltainen tilanne vaikeuttaa
vakavasti seurakuntatyön pitkäjänteistä suunnittelua ja seurakunnan perustehtävien hoitamista.
Vt. kirkkoherran esitys

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi ja viran täyttämiselle annetaan täyttölupa. Edellytyksenä muutokselle on, että Kuopion tuomiokapituli
antaa tälle viran muuttamisella suostumuksensa. Tämä muutos nopeuttaisi viran täyttöä ja helpottaisi Iisalmen seurakunnan hankalaa pappistilannetta
seurakunnan perustehtävien hoitamisessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 124:
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Iisalmen seurakunnan 1. kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi ja
2) päättää antaa seurakuntapastorin viran täyttämiselle täyttöluvan.
3) Edellytyksenä muutokselle on, että Kuopion tuomiokapituli antaa tälle viran muuttamisella suostumuksensa. Tämä muutos nopeuttaisi viran täyttöä ja helpottaisi Iisalmen seurakunnan hankalaa pappistilannetta seurakunnan perustehtävien hoitamisessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 55
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hautapaikkamaksut vuodelle 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 126:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa maksut hautapaikkamaksuja lukuun ottamatta. Kirkkolaki 17 luku 9 § 2 mom mukaan haudoista perittävistä maksuista
päättää kirkkovaltuusto.
Hautapaikkamaksuihin esitetään vuodelle 2020 yleiskorotusta 3 % muihin
maksuihin, paitsi hautaoikeuden jatkamismaksuun sekä yhtymän alueella
asuneen tuhka-alueen hautapaikkaan, joita ei korotettaisi.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
hautapaikoista perittävät maksut vuodelle 2020 seuraavasti:
EHDOTUS HAUTAPAIKKAMAKSUIKSI 2020
Hautapaikan luovutus, srk-yhtymän alueella asunut, peritään hautauksen yhteydessä
Hautapaikan luovutus, ulkopaikkakuntalainen
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut asuinpaikasta riippumatta
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov.

87 €/ paikka
557 €/ paikka
38 €/ paikka
168 €/ paikka
0€
2 €/vuosi

Muistolehto:
uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut

22 €

uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen

103 €

tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut

12 €

tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen

60 €

Hauta- ja uurnapaikka luovutetaan 50 vuodeksi.
Syvähaudasta peritään yksi hautapaikkamaksu.
Syvähautaus on käytössä Iisalmen hautausmailla ja Pielavedellä.

Päätös:

Ykv § 56
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ _______

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
11.12.2019

sivu 55

Eron myöntäminen yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Ari Isopoussulle
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 135:
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Ari Isopoussu anoo kirjeellään 1.10.2019 eroa
yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Samalta ehdokaslistalta seuraavana luottamushenkilönä yhteiseen kirkkovaltuustoon nousee Lilja Kellberg.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) myöntää Ari Isopoussulle eron yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä
1.1.2020 lukien ja
2) toteaa, että seuraavana luottamushenkilönä samalta ehdokaslistalta tulee
yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Lilja Kellberg.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 57
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 128:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostot
ovat antaneet omat esityksensä vuoden 2020 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.
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti 21.5.2019 talousarvioraamin vuodelle 2020,
johon sisältyi käyttötalouden laskennallinen 2 prosentin säästövaatimus ja joka laadintavaiheen arvion mukaan olisi johtanut vuoden 2020 tilinpäätöksessä
noin 7.000 euron alijäämään. Raamin ulkoinen toimintakate oli
6.136.316 euroa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän pääluokkien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.244.419 euroa, mikä ylittää talousarvioraamin 108.130 eurolla (1,8 %). Seurakunnat pysyivät Iisalmea ja
Pielavettä lukuun ottamatta raamissaan ja seurakuntien raamisumma
ylittyi yhteensä 11.961 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja kiinteistötoimi ylittivät raaminsa ja ylitys oli yhteensä 96.132
euroa. Perusteita ylityksille on esitetty lisätietona olevassa talousarviokirjassa.
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 12.9.2019 Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi edelleen 1,65 %,
johon talousarvion kirkollisveroarvio myös perustuu. Kirkollisverojen laskentaperusteena olevan palkkasumman ja sen myötä kirkollisverotilitysten arvioidaan vuonna 2020 kasvavan 0,2 %.
Seurakunnille maksettavaan yhteisövero-osuuden korvanneeseen valtionrahoitukseen on tulossa 1,5 prosentin indeksikorotus ja ennakkotiedon mukaan
valtionrahoituksen määrä 2020 olisi 115,7 milj. euroa jakotavan säilyessä ennallaan. Seurakunnille jaettaisiin euroa/kunnan asukas -jakoperusteella 106,6
milj., 7,1 milj. euroa myönnettäisiin seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja 2 milj. euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Jaettavan summan ja asukasmäärän pienentymisen vuoksi seurakuntayhtymälle tilitettävä valtionrahoitus 2020 laskisi 8.390 euroa (-1,1 %).
Talousarvion 2020 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä
huolimatta 113.802 euron alijäämää. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevien raporttien luvut vuosien 2021 – 2022 osalta eivät ole vertailukelpoisia, koska ne on kopioitu vuoden 2020 luvuista.
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 128:
Talousarviokirjan liitteessä 2 on kuitenkin kokonaisarvio, jonka mukaan 1,7
prosentin käyttötaloussäästöllä vuonna 2021 saavutettaisiin alijäämä 13.999
euroa.
Investointiosan nettomeno vuonna 2020 on 452.700 euroa. Vuoden 2020
investointiohjelman kohteet on esitetty lisätietona olevassa talousarviokirjassa. Rahavarat vähenevät vuoden 2020 aikana, koska vuosikate
(=tulorahoitus) tulee olemaan investointien nettomenoa pienempi.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkollisverotilitysten kehitys 1-9/2019 on peräti -11,6 % mutta luku ei ole vertailukelpoinen useasta syystä. Verotuksen
valmistumisen aikataulu muuttui kuluvana vuonna ja ennakonpidätysten kertymää on pienentänyt verokorttiuudistus sekä uuden kansallisen tulorekisterin
ilmoitusongelmat. Verohallinnon julkaisemien loppuvuotta koskevien ennakkotietojen mukaan näyttää, että seurakuntayhtymän talousarviossa 2019 ennakoitu kertymä alittuisi noin 1 % mutta olisi noin 0,3 % tai 17.000 euroa parempi kuin 2018. Edellytyksenä kuitenkin on, että ennakonpidätysten kertymävaje korjaantuu ennakoidusti loppuvuotta kohti.
Tulevien vuosien verotilityksistä saatiin vuonna 2018 kirkkohallituksen tilaama
ennuste, johon on loppuvuodesta tulossa korjaava päivitys, kun Tilastokeskus
on julkaissut kuntakohtaiset väestöennusteet. Alkuperäisen ennusteen mukaan talouden jatkaessa suotuisaa kehitystään, olisi kirkollisverotilitysten
mahdollista kasvaa jopa usean vuoden ajan. Arviossa on kuitenkin useita kehitykseen vaikuttavia muuttujia, joista voi todeta joidenkin olleen liian positiivisia. Taloustilanne tulee olemaan jatkossakin erittäin haastava ja kaikki säästötoimenpiteet on pyrittävä hyödyntämään.
Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi 2020
ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021–2022.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) hyväksyy Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 esitetyssä muodossa ja
2) esittää seurakuntaneuvostoille, että ne antavat lausuntonsa Ylä-Savon
seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 147:
Kirkkojärjestyksen 10 luvun §:ssä 14 todetaan, että seurakuntaneuvostoille on
varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee
päätöksen toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä.
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 147:
Seurakuntaneuvostot ovat antaneet toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020–2022 seuraavat lausunnot:
Iisalmen seurakuntaneuvosto 13.11.2019 § 126:
-ei huomautettavaa.
Lapinlahden seurakuntaneuvosto 28.10.2019 § 87:
-ei huomautettavaa, mutta
*seurakuntaneuvosto katsoo, että taloussuunnitelmassa pitäisi varautua
korvaaviin vaihtoehtoihin Väärnin leirikeskuksen osalta.
Pielaveden seurakuntaneuvosto 4.11.2019 § 51:
-ei huomautettavaa.
Sonkajärven seurakuntaneuvosto 30.10.2019:
-lausuntoa ei ole saatu.
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 31.10.2019 § 59:
-ei huomautettavaa, mutta
*seurakuntaneuvosto pyytää varaamaan edellisen kokouksen 24.9.2019 §
49 määrärahan äänentoistolaitteiden asennusta varten vuoden 2020 talousarvioon.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ykv § 58

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022 esitetyssä muodossa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Lisätietona jaetaan esitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvioksi vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020–2022, arkistointi
2.1.2. (Kirja on toimitettu jo aiemmin yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen jäsenille ja varajäsenille, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle).
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirjattiin pöytäkirjaan, että Sonkajärven seurakuntaneuvosto on antanut lausuntonsa toiminta- ja talousarviosta 4.12.2019. Seurakuntaneuvosto toteaa,
että sillä ei ole huomauttamista asiaan liittyen.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 59

KEVÄÄN 2020 KOKOUSSUUNNITELMA
yhteinen kirkkoneuvosto

yhteinen kirkkovaltuusto

ti 28.1.2020 klo 15.30–17
klo 17–19
*luottamushenkilöiden
Veto 3 -tilaisuus

ti 28.1.2020 klo 17–19
*luottamushenkilöiden
Veto 3 -tilaisuus

ti 18.2.2020 klo 16

ti 18.2.2020 klo 18

ti 24.3.2020 klo 16
* tilinpäätös
ti 31.3.2020 klo 16.30
* tilinpäätös 2019
*veto 3 -lausunto
ti 19.5.2020 klo 16

ti 21.4.2020 klo 18
* veto 3 -lausunto
ti 19.5.2020 klo 18
* tilinpäätös ja seminaari

ti 9.6.2020 klo 16.30

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Veto 3 –hankkeen tilannekatsaus

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykv § 60
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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