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1 Selvityksen tausta ja tavoitteet
1.1 Veto 3 kehittämishanke
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa (jatkossa organisaatio, kun tarkoitetaan yhtymää ja sen viittä eri seurakuntaa Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Pielavesi,
Varpaisjärvi + Keitele 2019 syksystä lukien mukana) on vuosina 2018-2019 ollut käynnissä Veto 3 –kehittämishanke. Hankkeelle on saatu kehittämisavustusta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 10.000 euroa vuodelle 2018 ja 20.000 euroa vuodelle 2019.
Organisaation omarahoitusosuus on syntynyt laskennallisina henkilöstön osallistumispäivinä sekä tilaisuuksien järjestämisen kustannuksina.
Veto-hankkeessa kehittämisen lähtökohtana ja tavoitteena ovat olleet talouden reunaehdot eli niukkenevat voimavarat tilanteessa, jolloin Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja
sen eri seurakuntien perustehtävät tulisi saada hoidettua nykyistä vähemmillä resursseilla. Kehittämistyön tavoitteena on ollut selvittää ja analysoida, millaista kehittämistä
tulisi kohdentua Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen viiden seurakunnan
1) eri rakenteisiin (yhtymän ja seurakuntien organisoituminen, valta, johtaminen, viestintä, yhteistoiminta),
2) henkilöstövoimavaroihin (sijoittuminen, oikeudenmukainen kohdentuminen, seurakuntien kesken, henkilöstön joustavaa käyttö ja liikkuvuus),
3) työalojen väliseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon,
4) henkilöstön osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen laajasti niin,
että seurakuntien perustehtävä ja sitä tukevat yhtymän palvelut saataisiin toteutettua vaikuttavasti ja laadukkaasti sekä henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista tukien.
Kehittämisprosessin aikana on saatu koko henkilöstö ja luottamushenkilöt ymmärtämään paremmin organisaation (yhtymä ja seurakunnat) nykyinen taloudellinen tilanne,
laskussa oleva yhtymän seurakuntien jäsenmäärä sekä niihin liittyvät tulevaisuuden ennusteet. Tämän tietoisuuden kautta on saatu syntymään parempaa ja syvällisempää ymmärrystä, vastuullisuutta ja sitoutumista organisaation yhteiseen kehittämiseen.
Yhteistoiminnallisen kehittämisotteen myötä kaikilla on ollut oikeus ja velvollisuus osallistua. Henkilöstön osaaminen ja ideat ovat olleet tärkeässä roolissa, kun organisaatiolle
on ideoitu uusia rakenteita ja toimintamalleja, joilla olisi mahdollista turvata tulevaisuudessakin seurakuntalaisille tarjottavat palvelut sekä työpaikat. Vaikutusmahdollisuudet
ja osallisuus organisaation kehittämisessä ovat tärkeitä tekijöitä sekä työhyvinvoinnin
että työn tuloksellisuuden kannalta.
Hankkeen kehittämistyön ohjaajana on toiminut HT, organisaatio- ja taloustieteiden tohtori, henkilöstövoimavarojen dosentti Sirpa Syvänen (Tampereen yliopisto, Työelämän
tutkimuskeskus). Lisäksi hankkeessa on ollut mukana vuonna 2019 yhteisöpedagogi
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Riitta Kolehmainen. Heidän kanssaan ohjausryhmä on suunnitellut ja toteuttanut yhteistoiminnallisen kehittämisprosessin, jonka kautta hankkeen tavoitteita on toteutettu.
Kehittäminen on tapahtunut
-

ohjausryhmätyöskentelynä
työyhteisö- ja henkilöstöpäivinä,
henkilöstön kirjallisina ja suullisina kuulemis- ja kehittämistilaisuuksina sekä
temaattisina kehittämispajoina/-tilaisuuksina.

Lisäksi on järjestetty tilaisuuksia, joihin ovat osallistuneet myös luottamushenkilöt. Hankkeen aikana on toteutettu myös Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien kaksi yhteistä kehittämispäivää ja Iisalmen diakoniatyön kehittämispäivä.

1.2 Veto 3 -hankkeen vaiheet ja aineistojen hankinta
Veto 3 –hankkeessa on vuosina 2018-2019 toteutettu seuraavia selvityksiä ja kehittämistapaamisia
1. Tulevaisuuden muistelu – Ylä-Savon seurakunta vuonna 2020 -paja, 27.3.2018, luottamushenkilöt ja henkilöstö, n. 90 osallistujaa
2. Laajennetun johtoryhmän kokous 15.5.2018
3. Ohjausryhmän kokoukset 24.8.2018, 29.10.2018
4. Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien työntekijöiden yhteiset tapaamiset syysja marraskuussa 2018
5. Yhtymän päälliköt lokakuu 2018
6. Kirjallinen kuuleminen, työalojen, yhtymän henkilöstön ja yhtymän päälliköiden tapaamiset lokakuu 2018 - tammikuu 2019
7. Iisalmen diakoniatyön kehittämispäivä, marraskuu 2019
8. Ohjausryhmän kokoukset, joulukuu 2018, 7.1.2019
9. Henkilökunnan työkonferenssi Kohti parasta mahdollista seurakuntalaiselämää I,
14.2.2019, osallistujia n. 70
10. Luottamushenkilöt ja henkilöstön edustajat, Kohti parasta mahdollista seurakuntalaiselämää II, Lippuniemessä, 26.3.2019, n. 60 osallistujaa
11. 18.3.2019 ohjausryhmän palaveri Villa Annassa, henkilöstöpäivän tulosten analyysi
12. 7.5.2019 ohjausryhmä tutustui Järvi-Kuopion seurakunnan ja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan organisoinnin muotoihin
13. Kaikkien seurakuntaneuvostojen kokouksissa vierailut (hallintojohtaja ja YKNn puheenjohtaja) toukokuun 2019 alussa
14. Yhteisessä Ylä-Savon kirkkoveneessä – kohti parasta seurakuntalaiselämää III
21.5.2019 - eri organisoitumistapojen arviointia, luottamushenkilöt, henkilöstö noin 50
osallistujaa
15. Ylä-Savon seurakuntayhtymän henkilöstöpäivä 11.9.2019, ryhmätyö Veto 3 –hankkeeseen liittyen seurakuntatyön organisoinnista, n. 90 osallistujaa
16. Ohjausryhmän kokoukset 11.6.2019, 28.8.2019, 26.9.2019 ja 24.10.2019
Veto 3 -hankkeen tapaamisten yhteydessä on tullut esille paljon muitakin kehitysideoita,
joita tässä raportissa ei ole otettu esille. Muun muassa Varpaisjärven ja Lapinlahden
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seurakuntien yhteistyön kehittäminen alkoi syyskuussa 2018. Aiheita olivat ensimmäisessä tapaamisessa arvot, perustehtävä ja identiteetti ja toisessa tilaisuudessa seurakuntien yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen sekä viestinnän ja yhteistoiminnan eri muodot seurakunnissa ja yhdessä. Myös Iisalmen diakoniatyön kanssa pidettiin yksi kehittämispäivä marraskuussa 2019. Näillä tilaisuuksilla on luotu pohjaa seurakuntien yhteistyön kehittämiselle ja diakoniatyön kehittämiselle yhtymän alueella ja Iisalmen seurakunnassa.
Keskeisimmät teemat, joita koko ajan on tullut esille henkilöstöltä, johdolta, esimiehiltä
ja luottamushenkilöiltä ovat olleet
-

lisääntyvä ja monimuotoistuva yhteistyö ja yhteistoiminta,
erilaisten rajojen ylitykset (yhtymä-seurakunnat, työalat, eri seurakunnat),
perustehtävän kehittäminen ja ajantasaistaminen,
organisaatiorakenteen ja organisoitumisen muutokset,
talouden niukkeneminen, jäsenmäärän väheneminen, talous- ja tulostietoisuus johdon, esimiesten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden keskuudessa,
- hallinnon ja byrokratian vähentäminen,
- valta-, vastuu- ja johtamissuhteiden ja päätöksentekoprosessien selkeyttäminen – yhtymä – seurakunnat – luottamushenkilöt.
- Myös yksilötasolla tuotiin esille paljon oman työn ja osaamisen kehittämisideoita sekä
työn ilon ja kuormituksen tekijöitä.
Henkilöstön kuulemistilaisuudet sekä kirjallinen webropol kysely (avoin kysymys kehittämisideoista ja -tarpeista ja terveiset Veto 3 -hankkeelle) toivat esille myös työaloittain ja
yhtymän henkilöstön keskuudessa koetut oman työn sekä työalan yhteisesti koetut plussat, miinukset ja kehittämistarpeet. Koko hankkeen aineistot on tallennettu yhtymän
intraan ja ovat sieltä luettavissa ja käytettävissä jatkokehittämisen taustamateriaalina.

1.3 Organisoitumiseen liittyvät kehittämistarpeet
Seuraavaan on koottu Veto 3 -hankkeessa nykyiseen organisoitumiseen liittyviä ja esille
tulleita ongelmia ja kehittämistarpeita. Niihin olisi jatkokehittämisessä tarpeen tarttua ja
etsiä ratkaisuja:
-

-

-

Kahtiajakautunut henkilöstö ja organisaatio, ei yhtenäinen kokonaisorganisaatio. Puheissa toistuvat jaot ja erottelut yhtymä – seurakunnat, yhtymän henkilöstö - seurakuntien henkilöstö/toiminnallinen henkilöstö, muu henkilöstö.
Raskas ja monimutkainen organisaatio ja sen rakenteet
Byrokratian raskaus, päätöksenteon ja hallinnon monimutkaisuus ja sekavuus
Paljon päällekkäistä talouden ja hallinnon tehtäviä, kuormittaa erityisesti palvelutoimistoa, hallinto-, henkilöstötyön ja taloushenkilöstöä
Käsitteet palveleva, palvelut edellyttävät yhteistä keskustelua ja tarkennusta -> palveleva yhtymä - seurakuntia palveleva yhtymä - yhtymä, joka tarjoaa seurakunnille
palveluita. Yhtymä on kokonaisorganisaatio, jossa jokaisella toiminnalla on oma merkittävä roolinsa ja tehtävänsä.
Sekava luottamuselinjärjestelmä - YKV, YKN, seurakuntaneuvostot - luo sekavuutta
asioiden valmisteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon, aiheuttaa valta-, vastuu- ja
johtamis- ja toimivaltasuhteisiin epäselvyyttä ja epätietoisuutta, aiheuttaa ristiriitoja ja
yhteistyöongelmia
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-

-

-

-

Yhtenäisten toimintatapojen puuttuminen, eri tahojen ja toimintojen yhtenäisten ja yhteisten pelisääntöjen / toimintatapojen puuttuminen.
Työn ja toiminnan suunnittelua tarvittaisiin enemmän pitkällä tähtäimellä, ottaen huomioon talouden raamit, taloustietoisuus jokaisen vastuulla
Olisi tarve työn suunnitteluun koko seurakunnan yhteisestä lähtökohdasta käsin, ei
pelkästään työaloittain
Henkilöstön keskinäinen yhteistyö ja toiminnan yhteinen suunnittelu, myös pidemmällä aikavälillä - yksilöt, työalat, seurakunnat, eri palvelu- ja työalat
Systemaattisempaa ja pidemmällä aikavälillä tapahtuvaa toiminnan ja henkilön suunnittelua ja sen mukaista henkilöstön kohdentamista koko organisaation tasolla. Koko
organisaatio = Ylä-Savon seurakuntayhtymä: yhtymän viisi palvelualaa ja viidessä eri
seurakunnassa viisi työalaa = 1 jumalanpalveluselämä/kirkkoherrat ja papit, 2 musiikkityö/kanttorit, 3 diakonia- ja lähetystyö, 4 nuorisotyö, 5 lapsityö
Erikokoiset seurakunnat ja eri henkilöstön määrä seurakunnittain haastaa työn tekemisen.
Koko organisaation henkilöstön osaamisen saaminen täysimääräiseen käyttöön,
osaamisvajeiden tunnistaminen, koulutus- ja työnohjausmahdollisuuksien lisääminen
ja parantaminen
Tuetaan ja mahdollistetaan koko henkilöstön liikkuvuus organisaation alueella, jokaisella kuitenkin oma “kotipesä”, vältetään liiallista mobilisaatiota, synnyttää kustannuksia ja väsyttää.
Seurakuntalaisten osallisuus seurakunnan toimintaan ja sen kehittämiseen, mukaan
lukien luottamushenkilöt.

Nykyisen seurakuntayhtymä -toimintamallin toimivuuteen liittyy paljon organisatorista sekavuutta, joka kohdentuu erityisesti hallintoon (raskas, päällekkäisyydet, moninkertaisuus), epäselviin eri tahojen ja viranhaltijoiden valta- ja vastuusuhteisiin (yhtymän johtavat viranhaltijat, lähiesimiehet, seurakuntien kirkkoherrat), johtamisrakenteeseen (yhtymä - seurakunnat - työalat) ja eri asioita koskevan päätöksenteon hajautumiseen luottamushenkilöorganisaation eri elimissä, yhtymässä ja seurakunnissa. Nämä ongelmat
kulminoituvat
1) KÄSITYKSEEN ORGANISAATIOSTA: Millainen organisaatio on Ylä-Savon seurakuntayhtymä? Onko sillä yksi strategia vai onko myös seurakunnilla omat strategiansa? Onko yhtymä yksi organisaatio? Toimiiko se siten? Vai onko organisaatio viisi
itsenäistä seurakuntaa ja niille tukipalveluja (5 eri palvelualuetta) tarjoava yhtymä?
2) STRATEGISEEN JOHTAMISEEN ja ORGANISAATION KEHITTÄMISEEN: hallintojohtaja - seurakunnat - luottamushenkilöorganisaatio (YKV/YKN/Seurakuntaneuvostot => delegointi)
3) TALOUTEEN: talouden suunnitteluun ja ohjaamiseen, talousvastusiin (yhtymän talousjohto ja ohjaus - seurakunnat, kirkkoherra, työalat, työntekijät),
4) HALLINTOON: yhtymä - seurakunnat,
5) HENKILÖSTÖTYÖHÖN: henkilöstöhallintoon, henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointeihin - YKN - hallintojohtaja/henkilöstöpäällikkö - seurakuntaneuvostot - kirkkoherrat
- lähiesimiehet)
6) TYÖSUOJELUUN: työturvallisuuteen ja -työterveyteen (työsuojelun vastuut yhtymässä, (hallintojohtaja/työsuojelupäällikkö) ja seurakunnissa.
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Uudelleen organisoituminen tai organisaation kehittäminen - oli se millainen tahansa edellyttää edellä esiteltyjen epäselvyyksien selkeyttämistä. Selvitystyön kannalta keskeisiä organisoitumiseen liittyviä vastuita ovat strategiseen johtamiseen ja yhtymän kehittämiseen, henkilöstöön ja talouteen liittyvät vastuut.
Seuraavassa on yhteenvetoa henkilöstön ja luottamushenkilöiden esille tuomista tavoitteista, joita organisaation kehittämisessä olisi otettava huomioon => mikä olisi tavoiteltava lopputulos:
-

-

Organisaation malli valitaan seurakuntien perustehtävistä käsin, sellainen malli joka
palvelee perustyön toteuttamista ja seurakuntalaisten tarpeiden kuulemista => yksi
seurakunta – yhteistyö on tiivistä ja valoisasti tulevaisuuteen katsovaa, yhteinen linja
koko henkilöstöllä, tuettu työyhteisön tavoitteita ja ollaan osana suurempaa kokonaisuutta
Yhteinen henkilöstö, joustava henkilöstön käyttö yli seurakuntarajojen
Jokaisella työ-/toimi-/tehtäväalalla riittävästi tekijöitä, sijaistaminen toimii, eri seurakuntien ja työalojen kesken.
Henkilöstön kehittämiseen resursseja ja niitä käytetään
Työtehtävät ja resurssit jakautuvat tasaisesti
Työalasidonnaisuus vähenee, on enemmän työalat ylittävää toimintaa, työtä tehdään yli työalarajojen – taito ja materiaali yhteistä – toisten tukeminen
Yhteistyö seurakuntien ja työalojen välillä on sujuvaa: hankinnat, materiaalit, työntekijät
Voimavarojen käyttö suunnattu sinne missä tarvitaan > jatkuva arviointi
Selkeät työnkuvat, pelisäännöt selvät
Palvelualttiit, ammattitaitoiset työntekijät. Työntekijät ovat osaavia ja avarakatseisia.
Työn ja toiminnan kehittäminen henkilöstöä kuullen, yhteistoiminnallisesti
perustehtävän kirkastaminen ja aikaa suunnitella työtä, työn selkiyttäminen
resurssimuutokseen hallittu työnkuvan muutos ja yhteistyön hakeminen
yhteistyön lisääminen, tietoisuus toiminnasta, taloudesta, henkilöstöstä

1.4 Uudelleen organisoituminen - yksi seurakunta
21.5.2019 pidetyssä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä kehittämistilaisuudessa – Yhteisessä Ylä-Savon kirkkoveneessä – kohti parasta seurakuntalaiselämää
III, johon osallistui noin 60 henkilöä, arvioitiin kolmea eri organisoitumisen vaihtoehtoa
eri näkökulmista. Niitä olivat
1. Nykyinen yhtymämalli – seurakuntayhtymä, johon kuuluu tällä hetkellä viisi seurakuntaa. Toiminnallinen henkilöstö on sijoitettuna seurakuntiin ja yhtymän eri palvelualueilla työskentelevä henkilöstö ja virkamiesjohto on sijoitettu hallinnollisesti yhtymään. Osa tästä henkilöstöstä työskentelee seurakunnissa, vaikka johto ja esimies ovat yhtymän päälliköita ja lähiesimiehiä.
2. Yhtymä + malli: koko henkilöstön sijoittaminen hallinnollisesti yhtymän henkilöstöksi. Yhtymä vastaa henkilöstösuunnittelusta ja työntekijöiden kohdentamisesta
seurakuntiin ja niiden työaloille.
3. Yksi seurakunta.
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Näistä organisoitumisen vaihtoehdoista suurin osa toukokuun 2019 tilaisuuteen osallistuneista kannatti yhden, yhteisen seurakunnan mallia. Kuvassa vaihtoehto 3 oikealla.

Nykyisen mallin (vasemmalla), Yhtymä plus mallin (keskellä) ja yhden seurakunnan mallin vahvuudet ja heikkoudet ovat tämän selvityksen liitteenä 1. Liitteellä 2 on yhden seurakunnan alustava hallinto-organisaatiokaavio.
Ohjausryhmä ja Veto 3 -hankkeen kehittämistyön ohjaajat koostivat tilaisuuden ryhmätöitä ja yhteisiä pohdintoja varten yhteenvedon Veto 3 -hankkeen materiaalien pohjalta
yhden seurakunnan myönteisistä piirteistä, joilla olisi mahdollista saada parannusta nykytilanteen kehittämistarpeisiin sekä myös talouden, jäsenkehityksen ja henkilöstön tilanteeseen.
1 TALOUS JA VOIMAVARAT
- Seurakuntaelämää voi kehittää yhdistämällä kaikki voimat yhteen => sama
”firma” ja yksi talousarvio.
- Yhteisistä resursseista sopiminen helpompaa.
- Seurakuntien henkilöstön voi kohdistaa paremmin  kustannussäästöt
- Toiminnan suhteuttaminen niukkeneviin resursseihin onnistuu.
2 JOUSTAVA MALLI JA IDENTITEETIT
- Organisaation muokkaus itse parhaaksi katsomallamme tavalla – voi kokeilla
uutta ja palata takaisin ja valita uuden suunnan
- Eri (alue)seurakunnilla on omat identiteetit. (Vaikka olisi yksi seurakunta, niin eri alueen nimi osoittaa seurakunnan mm. Sonkajärven alueseurakunta).

-

Yhdelle seurakunnalle muotoutuisi identiteetti.

3 PÄÄTÖKSENTEKO, LUOTTAMUSHENKILÖT
- Selkeyttä päätöksentekoon, yksinkertaistaisi hallintoa => yksi seurakunta- tai kirkkoneuvosto ja -valtuusto JA alueneuvostot => vaalit vähenee 5 1 ja niihin liittyvä työ vähenee, ei 5-kertaisia srk-neuvostoja ja -vaaleja => säästöt
4 HALLINTO
- Hallinto kevenee, tiivistyy, on yksinkertaisempaa - ei päällekkäistä ja moninkertaista työtä (esim. vaaleissa seurakuntasihteerien työt vähenevät)
- Hallinto ja toiminta “samoissa käsissä”, alueseurakunnissa kevyt hallinto => yhteissuunnittelu, hankinnat, rekrytoinnit => toiminta tehostuu => talous hallinnassa
- Talous-, hallinto-, viestintä- ja kiinteistöasioiden edelleen kehittäminen paranee
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-

Viestintä: yhdet verkkosivut (ennen 7) - yksi ulkoinen ja yksi sisäinen/Intra => tulisi aikaa tapahtumaviestintään, vapautuisi voimavaroja muualle.

5 YHTEINEN TOIMINNAN SUUNNITTELU, PAIKALLINEN TOIMINNAN SUUNNITTELU JA YHTEISTYÖ
- Keskitytään perustehtävään ja johtaminen, suunnittelu ja seuranta saadaan paranemaan (turhaa jää pois).
- Vain yksi/yhteinen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) ja paikallisen toiminnan
suunnittelua.
- Yhteistyö paranee - ollaan samassa veneessä => hyvien käytäntöjen jakaminen
mahdollistuu paremmin
6 JOHTAMINEN JA SISÄINEN ORGANISOITUMINEN
- Yksi kirkkoherra, esimiesroolit selkeytyvät.
- Perustehtävään enemmän aikaa, kun papistolta poistuu hallintotöitä, enemmän
aikaa ihmisille, papin työ paikkakunnalla vahvistuu  voi tehdä paremmin papin
töitä.
- Työalojen yhteensovittaminen iso mahdollisuus.
7 HENKILÖSTÖ: kohdentaminen, liikkuvuus, työaika, työn kuormitus ja työhyvinvointi
- Henkilöstön sijoittaminen, töiden parempi kohdentaminen mahdollistuu – tuuraukset ja sijaiset jne.
- Liikkuvuus paranee, jo nyt valmiutta liikkua eri paikkakunnille, helpointa järjestää.
- Työajattomien työaikaan siirtyminen (= työsuojelullinen toimenpide, työaikalain
muutokset) - edellytys työmäärän tasaiselle jakautumiselle työntekijöiden kesken.
Henkilöstön työkuormitusta voidaan tasata, palvelutoimiston työkuorma tasoittuu.
Seurakunnat voisivat olla nimeltään “alueseurakuntia”. Kirkkolaki on muuttumassa siten,
että kappeliseurakunta -nimike poistuu laista ja ko. nimitys on käytettävissä myös alueseurakunta -nimikkeen vaihtoehtona (muutos tulee voimaan 1.1.2020).
Alustavassa hahmotuksessa alueseurakunnat olisivat yhteistoiminta- ja yhteistyösuhteessa toisen seurakunnan kanssa, näin olisi mahdollista saada käytettävissä olevat
henkilöstövoimavarat parhaaseen mahdolliseen käyttöön sekä myös suunnitella tarkoituksenmukaiset työnjaot ja sijaisjärjestelyt alueseurakuntien ja niiden työalojen kesken.
Tärkeänä pidettiin myös, että jokaisen seurakunnan nykyinen nimi säilyy käytössä,
vaikka organisatorisena nimikkeenä olisikin alueseurakunta ja yhteistyötä tehtäisiin tiiviimmin toisen alueseurakunnan kanssa. Esim. alueseurakuntapari/parikkiseurakunta 1:
Iisalmen alueseurakunta ja Sonkajärven alueseurakunta, 2: Lapinlahden alueseurakunta
ja Varpaisjärven alueseurakunta; 3: Pielaveden alueseurakunta ja Keiteleen alueseurakunta. Nämä seurakuntaparit on muodostettu maantieteellisen sijainnin mukaisesti.
Alueseurakunnissa aiempien seurakuntien nimien säilymisen avulla vahvistetaan paikallisen identiteetin säilymistä, joka on tärkeää jäsenille sekä henkilöstölle.
Yhden seurakunnan malli tarjoaa paljon erilaisia tapoja organisoitua ja tuottaa seurakunnan palveluita jäsenilleen. Kun päätös yhden seurakunnan perustamisesta on tehty,
9
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käynnistetään laaja yhteistoiminnallinen kehittämistyö, johon koko henkilöstö ja luottamushenkilöt ja tarvittaessa myös seurakuntalaiset voivat osallistua. Sen kautta saadaan
syntymään paras mahdollinen palvelujen tuottamisen tapa, rakenteet ja toimintatapa.
Tavoitteena on saada myös henkilöstön osaaminen laajaan käyttöön sekä tarjota koulutusta ja työnohjausta niille, jotka sitä muutostilanteessa tarvitsevat.
Yhden seurakunnan mallin haasteina nähtiin mm. seuraavia asioita:
- Muutoshämmennys: tekijät ovat sekaisin muutoksesta, vie aikaa ennen kuin eri käytännöt ja työtavat löytävät sopuisat uomansa,
- Seurakunnan itsenäisyys, nimi ja oma päätösvalta katoavat, seurakunnan imago voi
muuttua virastomaisemmaksi, paikalliset identiteetit haihtuisivat pois,
- Luottamushenkilöiden määrä vähenee ja rooli pienenee ja päätöksenteko voi etääntyä
seurakunnista, pelko alueellisen demokratian kaventumisesta ja päätösvallan keskittymisestä Iisalmeen
- Pelko johtamisen etääntymisestä ja toiminnan organisoiminen maantieteellisesti isossa
seurakunnassa voi olla haastavaa. Omat haasteensa on sekä alueorganisaatiossa että
työalaorganisaatiossa.
- Jumalanpalveluksia jouduttaisiin porrastamaan yhden seurakunnan mallissa.

Yhden seurakunnan mallin vaikutus talouteen
Yhden seurakunnan mallissa seurakuntaelämää voidaan kehittää yhdistämällä kaikki
voimat yhteen, jolloin ollaan samaa ”firmaa” ja käytössä on yksi talousarvio. Yhteisistä
resursseista sopiminen on helpompaa, kun toimitaan yhdessä organisaatiossa. Seurakuntien henkilöstön voi kohdistaa paremmin ja näin saadaan kustannussäästöjä. Toiminnan suhteuttaminen niukkeneviin resursseihin onnistuu yhden seurakunnan mallissa
parhaiten. Käytännössä työntekijöiden liikkuvuus mahdollistaa henkilöstösuunnitelman
pitkäjänteisen, mutta riittävän määrätietoisen toteuttamisen siten, että henkilöstön määrää voidaan toiminnan tason kärsimättä vähentää. Kiinteistöjen määrän vähentäminen
tuottaa isoja säästöjä sekä korjausinvestointien että ylläpitokulujen vähenemisen kautta,
näiden muutosten toteuttaminen on yksinkertaisempaa yhden seurakunnan mallissa.

2 Selvitystyö uudesta organisaatiomallista
Seuraavaan listaan on koottu yhteenvetoa yhtymän johdon ja henkilöstön, seurakuntien
johdon ja henkilöstön (työalat) ja luottamushenkilöiden käsityksiä ja kokemuksia yhdeksi
seurakunnaksi organisoitumisesta. Niitä on tuotu esille koko Veto 3 -hankkeen aikana
Kaikki tiedostavat, että ei voi entisellään jatkaa – resursseja on yhdistettävä ja mietittävä moni toimintakuvio uudella tavalla.
Yhteistyötä, järkevää ja mielekästä työnjakoa, voimavarojen, osaamisen ja luovuuden
yhdistämistä, ennakkoluulottomasti kohti uutta!
Johtaminen kehittyy, paranee, jäsentyy, selkeytyy.
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Uusi organisaatiomalli olisi nykyistä selkeämpi, esimies- sekä väliesimiestaho ja heidän
roolinsa selkeästi avattu.
Koko henkilöstö (yhtymä ja toiminnallinen) olisi samanarvoisessa asemassa.
Taloustilanteen heikentyessä nykymalli on kankea, kun eri yksiköitä on paljon.
Yhtymä kannattaisi purkaa ja perustaa yksi Ylä-Savon seurakunta. Saisimme väkeä vähennettyä keskiportaan hallinnosta, työntekijöitä voisi liikuttaa tarpeen mukaan, samalla
talouttakin saataisiin entrattua.
Kiinteistöjen käyttöä on mahdollista todella tehostaa.
Papistolta poistuu hallintotöitä ja jää aikaa lisää ihmisille, papin työ paikkakunnalla
vahvistuu
Irtisanomisiin ei tarvitse ryhtyä, talouden tiukkeneminen, seurakuntalaisten väheneminen, työpaikat uhattuna, virkojen yhdistyminen + toisen työalan tehtävät lisänä.
Alueellisuus, työalojen rajojen purkaminen, monialainen yhteistyö, vain työalarajat ylittävä toiminta voi taata toimivan seurakunnan, tällä hetkellä jokainen työala koettaa todistella tärkeyttään, ettei vaan joutuisi luopumaan viroista.
Yhdessä seurakunnassa henkilöstön liikkuvuus, sijaistamiset sekä yhteinen linjakkuus
löytyisivät/toteutuisivat parhaiten. Ei tarvitsisi käydä keskustelua siitä kuka "elättää" ja
ketä/ kuka hyötyy yhtymästä/kuka pärjäisi ilman toisia/kuka menehtyy jne.
Kaikkien Ylä-Savon seurakuntien jäsenmäärän voimakkaan vähenemisen vuoksi yksi
seurakunta tarjoaa mahdollisuuden, jossa myös tulevaisuudessa turvataan yhtymän eri
maantieteellisillä alueilla asuville seurakuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluja.
Yhteiset työalat, hyvä ja selvittämisen arvoinen asia, toisi laajempaa osaamista ja resursseja, työtä ja työtehtäviä voidaan hoitaa yhdessä.

Liitteenä 3 jaetaan muistio henkilöstöpäivässä 10.9.2019 aloitetusta työskentelystä liittyen seurakuntatyön organisointiin yhden seurakunnan mallissa.

2.1 Ohjausryhmätyöskentely ja prosessin suunnittelu
Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 11.6.2019 suunnittelemaan kehittämistyön seuraavia
vaiheita ja tarvittavia jatkotoimia. Tuolloin sovittiin, että 30.10.2019 mennessä laaditaan
omana työnä selvitys yhden yhteisen seurakunnan perustamiseen liittyvistä asioista (ns.
taloudellis-hallinnollinen-juridinen selvitys).
Selvitystyön on tehnyt tämä sama ohjausryhmä täydennettyinä muilla kirkkoherroilla. Katariina Bergbacka on laatinut selonteon tarvittavista käytännön toimenpiteistä. Laajennetussa ohjausryhmässä on sovittu jatkokäsittelyn eri vaiheet ja aikataulutus.
Hankkeen valmistelussa on huomioitu se, että Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon
seurakuntayhtymään 1.1.2021 lukien.
Tämän selvityksen laatimisessa ovat olleet mukana kirkkoherrat Arto Penttinen (Pielavesi), pj., Lauri Jäntti (Lapinlahti), Oiva Malinen (Keitele), 30.9.2019 asti Helena Nykänen
(Sonkajärvi) ja 1.10.2019 lukien Kimmo Kivelä (Sonkajärvi), Martti Sallinen (Iisalmi),
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Timo Vainikainen (Varpaisjärvi), yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola ja
varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti, talouspäällikkö Marko Ropponen ja sihteerinä hallintojohtaja Katariina Bergbacka. Selvitysmateriaalin on koonnut ja toimittanut Katariina
Bergbacka. Sirpa Syvänen ja Riitta Kolehmainen ovat koostaneet Veto 3 -hankkeen materiaaleja ja tehneet johtopäätöksiä niiden pohjalta.

2.2 Henkilöstön, jäsenmäärän ja talouden kehitys
2.2.1 Henkilöstö
Laskennallinen eläköityminen vuoteen 2025 mennessä on työaloittain seuraava seurakuntayhtymän alueella:
-

Seurakuntayhtymä
papit
-3
kanttorit
-3
lastenohjaajat
-1
diakoniatyö
-3
nuorisotyö
-1
yhtymän henkilöstö
-11

Keiteleen seurakunta
-1

-1
-2

Henkilöstön eläköityminen otetaan huomioon tarvittavaa tulevaa henkilöstömäärää määriteltäessä, huomioidaan kuitenkin, että kaikkia virkoja ei voida jättää täyttämättä, vaikka
yhden seurakunnan malliin siirryttäisiin. Seurakuntayhtymässä on linjattu, että virkoja ei
täytetä vakinaisesti vuoden 2019 loppuun mennessä, kunnes Veto 3 –hankkeen eteneminen selviää. Varpaisjärvellä ja Lapinlahdella on kaksi yhteistä virkaa ja tällä tavalla
henkilökuntaa on voitu vähentää.
2.2.2 Jäsenkehitys
Seurakuntien jäsenmäärä on laskenut koko 2000-luvun. Seurakuntayhtymän perustamisvaiheessa 1.1.2011 jäsenmäärä oli 36.086 ja Keiteleen seurakunnan jäsenmäärä
2.161 eli yhteensä 38.247 jäsentä. Toiminta-aikana yhtymän seurakuntien ja Keiteleen
seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt yhteensä 5.442 jäsenellä eli 14,2 %. Keskimäärin vähennys on ollut vuosittain 680.
Sekä yhtymään kuuluvien, että Keiteleen seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2017 vuoteen 2018 yhteensä 805:lla eli 2,4 %.
Seurakunta

v. 2017

v. 2018
16 764
5 229
3 668
3 284
2 075
31 020

Erotus,
henkilöä
-338
-111
-132
-111
-23
-715

Erotus,
%
-2,0
-2,1
-3,5
-3,3
-1,1
-2,3

Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Sonkajärvi
Varpaisjärvi
Yhteensä

17 102
5 340
3 800
3 395
2 098
31 735

Keitele
Yhteensä

1 875
33 610

1 785
32 805

-90
-805

-4,8
-2,4
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Kehitykseen kaikissa seurakunnissa ovat vaikuttaneet kirkosta eroamisen enemmyys
kirkkoon liittymiseen, väestön ikärakenteeseen liittyvä kuolleiden enemmyys kastettuihin
sekä kirkkoon liittymiseen, väestön ikärakenteeseen liittyvä kuolleiden enemmyys kastettuihin sekä muuttotappio.
Kirkkohallitus julkaisi lokakuussa 2019 ennusteen seurakuntien jäsenkehityksestä vuoteen 2040 asti. Ennusteessa jäsenten tuleva määrä ja rakenne lasketaan alueen, iän ja
sukupuolen mukaan. Kastettujen, kuolleiden, eronneiden ja liittyneiden määrät on laskettu kahden viime vuoden jäsenkehityksen perusteella. Kunnan väkiluku perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen 2015.
Alla olevassa taulukossa on esitetty ennusteen mukaiset luvut seurakuntayhtymän ja
Keiteleen osalta.
Jäsenmäärän arvioitu kehitys ajalla 2019-2040
2019
2024
2029
Ylä-Savon srky
Keitele
Yhteensä

30349
1731
32080

27032
1471
28503

23694
1236
24930

2034
20455
1012
21467

2040 Muutos v:sta 2018, Muutos,
jäsenet
%
16906
-14114
-45,5
776
-1019
-57,1
17682
-15133
-46,1

Ylä-Savon seurakuntien jäsenkehityksen ennuste vuosina 2019 - 2040 osoittaa jäsenmäärän laskevan 30 349 → 17 104 jäseneen. Syitä jäsenmäärän muutokseen ovat kirkosta eroamisen enemmyys kirkkoon liittymiseen, väestön ikääntymiseen liittyvä kuolleiden enemmyys kastettuihin ja kirkkoon liittyneisiin sekä muuttotappio alueella.

2.2.3 Talouden kehitys
Yhteisen kirkkoneuvoston asettama taloustyöryhmä on tehnyt ehdotuksia talouden tasapainottamisesta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä ja niitä on käsitelty sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa yhteistoiminnallisesti.
Talouden tasapainottamistyöhön on saatu ulkopuolista tukea, sillä esitetyt keinot eivät
ole käynnistyneet ja toteutuneet riittävässä määrin. Taloustyöryhmä tilasi tilintarkastusyhtiö KPMG Oy:lta toimintansa aikana myös talouden tasapainon tarkastelun v. 2017.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous on ollut alijäämäinen lähes koko yhtymän toiminnan ajan, vaikka alijäämää onkin saatu pienennettyä. Vaikkakin työntekijöitä ja kiinteistöjä on saatu vähennettyä, vaatii talouden tasapainottaminen edelleen toimenpiteitä.
Vuoden 2017 taloustyöryhmän raportti vuosille 2018-2021 sisältää ehdotuksia talouden
tasapainottamiseksi.
Seurakuntayhtymässä jo toteutetut henkilöstövähennykset sekä jäsenten väheneminen
yhdessä vaikuttavat lähivuosina huomattavasti perustehtävien hoitamiseen ja tämä pakottaa seurakuntayhtymää ja se eri tehtävä- ja vastuualueita toimintojen järjestämiseen
uudella tavalla ja organisaatiorakenteen huolellista analysointia ja uudelleen organisoitumista. Samanaikainen talouden niukentuminen, henkilöstön luonnollinen poistuma
(eläköityminen, vaihtuvuus) ja niihin liittyvät virkojen täyttämiset tai täyttämättä jättämiset
vaikuttavat sekä yhtymän että seurakuntien palvelujen tuottamiseen.
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Sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän että Keiteleen seurakunnan taloudellinen tilanne on
jo pitkään ollut haastava ja tilinpäätökset viimevuosina pääosin alijäämäisiä. Talouden
tasapainon mittareista tuloslaskelman vuosikatteen riittäminen poistoihin ei Ylä-Savossa
ole toteutunut kuin vuosina 2016 - 2017 huolimatta käyttötaloudessa saavutetuista säästöistä ja vuodelle 2016 tehdystä kirkollisveron korotuksesta 1,50 % -> 1,65 %. Keiteleellä
tilanne on ollut pitkälti samanlainen.
Seurakuntatalouksien merkittävin tuloerä on jäseniltä perittävä kirkollisvero. Kun jäsenmäärä vähenee, lähtökohtaisesti myös kirkollisverotilitykset vähenevät ja taloustilanne
heikkenee. Alueellamme seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt jo pitkään suhteellisen
dramaattisesti, mutta siitä huolimatta verotilitykset eivät ole vähentyneet romahtaen. Talouden sekä työllisyyden kehityttyä suotuisasti ja palkkasumman näin kasvaessa, verotilitysten määrä on pysynyt melko tasaisena aina vuoteen 2015 saakka.
Vuodesta 2016 alkaen on kuitenkin ollut nähtävissä odotettu jäsenten vähentymisen kumulatiivinen vaikutus, mistä osoituksena on, että Ylä-Savon seurakuntayhtymässä kirkollisverotilitysten määrä oli vuonna 2018 käytännössä sama kuin vuonna 2011 huolimatta vuoden 2016 kirkollisveron korotuksesta. Kun jäsenten vähentyminen vuosi vuodelta kertautuu, on vaikutus verotilityksiin aina vaan suurempi.
Seurakunnat ovat vuodesta 2016 alkaen saaneet yhteisövero-osuuden sijaan valtionrahoitusta, joka määräytyy kuntien asukasluvun perusteella. Muutos on vaikuttanut tuloja
vähentävästi erityisesti paljon yhteisöveroa saaneisiin seurakuntiin, kuten Keitele. Kuntien asukasluvun jatkaessa vähentymistään myös tilitettävä valtionrahoitus vähitellen vähenee.
Kirkollisveroprosentit ovat tällä hetkellä Ylä-Savon seurakuntayhtymässä 1,65 % ja Keiteleen seurakunnassa 1,95 %. Liitostilanteessa veroprosentti yhtenäistettäisiin ja todennäköinen prosentti olisi 1,65 %. Se vaikuttaisi kirkollisverokertymään Keiteleen osalta
vähentävästi ja käytettäessä laskentaperusteina vuoden 2018 tietoja olisi vähennys noin
65.000 euroa. Vähennys kohdistuu Keiteleen nettomenoihin.
Kummankin seurakuntatalouden rahoitusvarallisuus on vuoden 2018 lopussa ollut kohtuullinen, eikä lainaa ole. Taseessa oli aikaisempien tilikausien ylijäämää vuoden 2018
lopussa Keiteleellä 258.000 euroa ja Ylä-Savon seurakuntayhtymällä 2.393.000 euroa,
yhteensä 2.651.000 euroa. Alijäämän kattamisvelvoitetta ei olisi heti liitoksen jälkeen tarvetta ajatella mutta talouden tasapainoon saaminen on jatkossakin ehdoton tavoite.
Yllä esitetyn perusteella Keiteleen seurakunnan liittyminen ei ainakaan heti paranna taloudellista tilannetta ja jatkossakin on useita haasteita, joihin on vaikea, ellei mahdotonta
vaikuttaa.
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3 Hallinnolliset menettelyt ja aikataulut seurakuntayhtymän purkautumisessa ja yhden yhteisen seurakunnan perustamisessa
3.1 Hallinnolliset menettelyt ja päätöksenteko
KL 11 luvun 5 §:n mukaan, jos seurakuntajakoa muutetaan siten, että kaikki samaan
seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat yhdistetään yhdeksi seurakunnaksi, seurakuntayhtymä lakkaa samasta ajankohdasta lukien. Seurakuntayhtymän varat ja velvoitteet siirtyvät tällöin yhdistetylle seurakunnalle. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on
siitä laadittu kirkkohallituksen päätökseen liitettävä luettelo.
Perussäännön muuttamista tai vapaaehtoisesti muodostetun yhtymän purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.
KL 13 luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun §:n 1 mukaan seurakuntajaon muuttamisesta koskeva aloite
lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille oman lausuntonsa ohessa.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun §:n 4 mukaan jos seurakuntajaon muutoksen johdosta toimitetaan ylimääräiset seurakuntavaalit, päättyy muidenkin kuin seurakuntavaaleilla valittavien luottamushenkilöiden toimikausi.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun §:n 7 mukaan kun kirkkohallitus on päättänyt perustaa uuden
seurakunnan, tuomiokapitulin on viipymättä asetettava järjestelytoimikunta seurakunnan
alueella asuvista luottamustoimiin vaalikelpoisista jäsenistä.
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä jonkin seurakuntaneuvoston tulee tehdä aloite seurakuntien yhdistämisestä yhdeksi seurakunnassa. Ohjausryhmä esittää, että jokainen seurakuntayhtymän seurakunnan seurakuntaneuvosto ja Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuusto tekevät yhtäpitävät aloitteet seurakuntien lakkauttamisesta ja yhden yhteisen seurakunnan perustamisesta, samalla seurakuntayhtymä lakkaa. Ohjausryhmä esittää, että
yhden yhteisen seurakunnan nimi on Ylä-Savon seurakunta.
Kirkkovaltuuston kokoonpano määräytyy kirkkolain ja –järjestyksen mukaan. Kirkkojärjestyksen 8 luvun §:n 1 mukaan yhden seurakunnan mallissa kirkkovaltuustoon valitaan
jäseniä väkiluvun ollessa 20 001 - 50 000 yhteensä 33. Yhden seurakunnan mallissa
valtuustopaikat määräytyvät todellisten ehdokaslistojen saatujen äänimäärien ja vertauslukujen suhteessa ja näin nykyisten seurakuntien valtuustopaikkojen lukumäärää ei
voida ennakoida. Seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston paikkaluku on tällä
hetkellä 41 Keitele mukaan lukien. Jäsenmäärä 31.12.2017 oli yhteensä 33 610 seuraavasti ja sen mukainen valtuustopaikkojen jakautuminen seurakuntien kesken olisi seuraava:
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Seurakunta
Iisalmi
Lapinlahti
Pielavesi
Sonkajärvi
Varpaisjärvi
Yhteensä
Keitele
Yhteensä

v. 2017
17 102
5 340
3 800
3 395
2 098
31 735
1 875
33 610

Valtuustopaikkojen määrä
17
7
5
5
4
4
41

Kirkkoneuvoston jäsenmäärä määräytyy kirkkojärjestyksen 10 luvun §:n 1 mukaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä,
sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.
Tällä hetkellä seurakuntayhtymässä yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluvat tuomiokapitulin kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Tällä hetkellä yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu pj, varapj. ja 9
muuta jäsentä (ilman Keitelettä).
Johtoryhmään yhtymässä ovat tähän saakka kuuluneet kirkkoherrat ja yhtymän palvelu-alueiden johtavat viranhaltijat. Kun Keiteleen seurakunta liittyy yhtymään, johtoryhmään tulee yksi jäsen lisää. Jatkossa johtoryhmän kokoonpano määräytyy tulevan organisaatiomallin mukaan. Tulevaa organisoitumistapaa ei ole vielä valittu.

3.2 Uuden seurakunnan toiminnan aloitusajankohta ja eri vaiheiden aikataulutus
v. 2019
-

-

-

-

Veto 3 –hankkeen 11.6.2019 pidetyssä ohjausryhmässä päätettiin laatia selvitystyö
valitusta mallista (21.5.2019 tilaisuudessa päädyttiin malliin 3: yksi/yhteinen seurakunta). Laajennettu ohjausryhmä kokoontui 28.8.2019, 26.9.2019 ja 24.10.2019.
Koko henkilöstön henkilöstöpäivässä 11.9.2019 työstettiin seurakuntatyön organisointia yhden seurakunnan malliin liittyen.
Yhteisessä kirkkoneuvostossa käsitellään 19.11.2019 valmista selvitystyötä. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää selvityksen seurakuntaneuvostoille ja Keiteleen kirkkovaltuustolle myöhempiä toimenpiteitä varten.
Marraskuussa – joulukuussa 2019 ykn:n pj. ja hallintojohtaja kiertävät kaikki seurakuntaneuvostot ja Keiteleen seurakunnan kirkkovaltuuston ja esittelevät tehtyä selvitystä.
Tammikuussa 2020 pidetään yhteinen kokoontuminen, johon kutsutaan seurakuntaneuvostojen, yhteisen kirkkoneuvoston ja mahdollisesti yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenet sekä Keiteleen kirkkovaltuuston jäsenet, jossa käsitellään yhteisen aloitteen
tekemistä. Samalla esitellään sanamuoto, minkä sisältöistä aloitetta esitetään tehtäväksi. Mukaan tulevat kehittäjät Sirpa Syvänen ja Riitta Kolehmainen.
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v. 2020
-

-

-

-

-

-

-

-

Työntekijöiden virallinen kuuleminen tapahtuu tammikuussa käyntien yhteydessä,
kuulemistilaisuuksista laaditaan muistio. Kuulemistilaisuuksia pidetään kolme siten,
että yksi tilaisuus pidetään Pielavesi-Keitele –alueella, yksi Lapinlahti-Varpaisjärvi
–alueella ja yksi Sonkajärvi-Iisalmi –alueella. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja vetävät nämä tilaisuudet ja niiden sisältö on kaikilla paikkakunnilla sama.
Tammikuun 2020 yhteistyötoimikunnalta pyydetään lausunto TUTA-menettelyyn liittyen yhden seurakunnan perustamisesta. Kyseessä on yhteistoimintamenettelyyn
liittyvä henkilökunnan lausunnon antaminen.
Helmikuussa 2020 seurakuntalaisten kuuleminen jokaisella paikkakunnalla, kuulemisista laaditaan muistio. Nämä tilaisuudet ovat luonteeltaan tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja vetävät
nämä tilaisuudet ja niiden sisältö on kaikilla paikkakunnilla sama.
Maaliskuussa 2020 seurakuntaneuvostoille ja Keiteleen kirkkovaltuustolle esitetään
yhtäpitävän aloitteen tekemistä seurakunnan lakkauttamisesta ja liittymistä perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan. Samalla seurakuntayhtymä todetaan purkautuvaksi 1.1.2022 lukien. Jokainen seurakuntaneuvosto ja Keiteleen kirkkovaltuusto kokoontuvat samana päivänä samaan kellonaikaan.
Huhtikuussa yhteisen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto antavat lausunnon
seurakuntien lakkauttamisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta sekä seurakuntayhtymän purkautumisesta.
Asiaa käsitellään Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa toukokuussa tai elokuussa 2020 ja Kirkkohallituksen täysistunnossa viimeistään lokakuussa 2020.
Tuomiokapituli voi pyytää seurakuntaneuvostoilta vielä lausunnot asiasta varsinkin,
jos seurakuntaneuvostojen aloitteet eivät ole yhtäpitäviä. Tuomiokapituli voi pyytää
tarvittaessa myös muita lisätietoja.
Kun Kirkkohallituksen päätös on saatu, tuomiokapituli nimeää järjestelytoimikunnan.
Käynnistetään jatkohanke yhden seurakunnan toimintamallin organisaatiosta ja järjestämisestä ja haetaan kehittämistyöhön kehittämisavustusta, kehittämistyön ohjaajat tukevat edelleen prosessia. Jatkohanke toteutetaan ajalla 1.11.202031.12.2021.
Valitaan monialainen, edustuksellinen kehittämisryhmä, joka työstää asiaa yhdessä
koko henkilökunnan (työnantaja, johto, esimiehet, työntekijät, työalat, eri ammattiryhmät, luottamushenkilöt) kanssa yhteistoiminnallisesti.

v. 2021
-

1.1.2021 alkaen Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään.
Pidetään seurakuntavaalit paperivaaleina kaikilla paikkakunnilla niin, että valitaan yhden yhteisen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet vuodelle 2022.

v. 2022
-

1.1.2022 aloittaa toimintansa yksi yhteinen Ylä-Savon seurakunta.
Järjestetään normaalit seurakuntavaalit syksyllä 2022, jolloin valitaan Ylä-Savon
seurakunnan kirkkovaltuusto vuosille 2023-2026.
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4. Ohjausryhmän esitys
Ylä-Savon seurakuntayhtymän organisoitumistapaa, sen eri rakenteita, prosesseja, yhteistoimintamuotoja sekä johtamis-, valta- ja vastuusuhteita on syytä tarkastella kriittisesti, kun yhtymä on toiminut lähes 10 vuotta. Yhtymässä ja sen seurakunnissa eri asemissa, rooleissa, tehtävissä ja vastuissa toimivat sekä luottamushenkilöt ovat kokeneet
hallinnollista ja organisatorista sekavuutta ja epäselvyyttä. Myös moniportainen ja -toimijainen hallinto sekä henkilöstön jakautuminen yhtymän ja seurakuntien henkilöstöön,
vaikeuttaa erityisesti uusien luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuutta
perehtyä organisaation toimintaan.
Yhteisen kehittämistyön aikana on analysoitu nykyistä organisoitumista ja paikannettu
sen vahvuuksia ja kehittämistarpeita. On myös punnittu erilaisia uudelleen organisoitumisen vaihtoehtoja ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Tässä punninnassa on päädytty
yhden seurakunnan malliin, joka voisi aloittaa toimintansa 1.1.2022, jonka ”työnimenä”
käytetään Ylä-Savon seurakuntaa.
Veto 3 -hankkeen laajennettu ohjausryhmä esittää, että yhden seurakunnan mallista
päätetään edellä esitellyssä järjestyksessä ja aikataulussa. Esityksen mukaan jokainen
nykyisistä seurakunnista säilyttää nimensä alue- tai kappeliseurakuntana. Lisäksi jokainen seurakunta toimii toisen seurakunnan kanssa (seurakuntaparit), jonka kanssa toimitaan ja palveluja tuotetaan yhteistyössä ja nykyistä tiiviimmin. Se mahdollistaa myös sijaistamiset.
Tällaisessa organisatorisen uudistumisen tilanteessa on erittäin tärkeää viestiä eri asioista ja muutoksen eri vaiheista henkilöstölle, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.
Avoimen ja riittävän tiedonkulun varmistamiseksi laaditaan viestintäsuunnitelma, jossa
huomioidaan kaikki keskeiset kohderyhmät ja toimijatahot sekä viestinnän tavat ja kanavat.
Veto 3 -hankkeen kehittäjät Sirpa Syvänen ja Riitta Kolehmainen osallistuvat loppuvuodesta 2019 luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen tilaisuuteen, jossa tuodaan
esille yhden seurakunnan etuja nykyorganisaatioon verrattuna, kerrotaan päätöksenteon
eri vaiheista ja työstetään yhteinen materiaali seurakuntaneuvostojen aloitteiden sisällöiksi.
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Liite 1: Nykymallin, yhtymä plus ja yhden seurakunnan mallien analyysi
Nykymalli
PLUSSAT

-

TALOUS
- Taksat harmonisoitu.
ORGANISOITUMISMUOTO
- Lakisääteinen hallintomalli
SEURAKUNNAT
Itsenäisyys, paikallisuus, tuttuus, identiteetti,
omaleimaisuus
- Seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys ja
oma identiteetti vahva, tutut työntekijät.
YHTYMÄ JA SEURAKUNNAT
Yhtymä tukena, turvana seurakunnille – on
voinut vaikuttaa, tehty yhteiset pelisäännöt
- Yhtymään koottu yhteen asiantuntemusta (taloushallinto, keskusrekisteri, kiinteistötoimi) =>
tukee seurakuntien toimintaa
- Pienillä seurakunnilla mahdollisuus vaikuttaa
yhtymän yhteisiin tehtäviin.
Palvelut, yhtenäistäminen
- Yhtymän tukipalvelut toimivat hyvin, toimintoja
ja palveluja yhtenäistetty, saatu synergiaa aikaan.
- On kehitetty toimintaa esim. palvelutoimisto,
palveluita saa hyvin.
Hyvät palvelut, osaamista hyödynnetty
- Yhtymäpalvelut toteutettu järkevästi - entiset
talouspäälliköt erikoistuneet omiin tehtäväaloihinsa.
Kiinteistöt
- Vakavaraisuus kiinteistöjen korjauksissa
Seurakuntaneuvostot voivat keskittyä tärkeämpiin asioihin, kun ei tarvitse käsitellä kiinteistöasioita
YHTYMÄ
Sijaisjärjestelyt yhtymässä
- Yhtymässä sijaisjärjestelyt hoituvat hyvin.

MIINUKSET
TALOUS
- Pieni verokertymä pienissä seurakunnissa 
resurssien tasapuolinen jako, kun seurakunnat
pienenee entisestään.
- Sijaisten palkkaamisesta kustannuksia.
- Säästöjen aikaansaaminen on hidasta ja vaikeaa.
HALLINTO
- Monimutkainen ja -portainen, jäykkä, hidas ja
raskas hallinto, kirkkoherralla menee paljon
hallintoon aikaa, vaikea ymmärtää uusien luottamushenkilöidenkin => ”kahden kerroksen”
väki
= yhtymä ja seurakunnat.
- Kokouksia paljon, käsitellään samoja asioita eri
kokouksissa
LUOTTAMUSHENKILÖT
- YKNn pj. vaihtuu kahden vuoden välein juuri,
kun työhön on päässyt sisälle.
HENKILÖSTÖ
Rekrytoinnit ja henkilöstösuunnittelu
- Henkilöstöpäällikkö ei rekrytoinneissa mukana
- Vaikea vähentää virkoja, joihin ei liity eläköityminen, eläköitymiseen vaikeaa reagoida.
- Sijaisuudet, lomitukset, tuuraukset jne. hankalia hoitaa, sijaisuusjärjestelyitä vaikea järjestää.
Epäselvät vastuut / päällekkäisyydet
- Rajankäyntiä, kuka/mikä taho toimii, kenelle
kuuluu yhtymän ja seurakuntien välillä (ss. sisäilma-asiat ja remontit)
- Kiinteistöt yhtymän, toiminta seurakunnan
Liikkuvuus ja seurakuntalaisten valinnanvapaus
- Srktyöntekijöiden liikkuvuutta ei juuri ole, henkilöstön liikuttaminen vaikeaa.
- Yhtymän työntekijät liikkuvat yhtymän alueella –
seurakuntien vain halutessaan oman seurakunnan alueella.  työpanos ei jakaudu parhaalla
tavalla (mm toisen seurakunnan papilla tai kanttorilla työpäivä, mutta ei toimituksia ja silti sijainen joudutaan hankkimaan muualta => maksaa).
- Toisesta seurakunnasta ei voi valita pappia.
Etäisyydet
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Maantieteelliset etäisyydet palvelu-toimistoon
pitkät
Ongelmien ratkominen
- Ongelmia joskus vaikea selvittää.
-

YHTYMÄ PLUS
PLUSSAT

MIINUKSET

SEURAKUNNAT
- Srk-identiteetti säilyisi, henkilöstöllä olisi
kotipesät – seurakunnat.

TALOUS
- Pieni verokertymä pienissä seurakunnissa, miten jaetaan resurssit tasapuolisesti, seurakunnat pienenevät entisestään.
- Säästötapojen löytäminen ei helpottuisi.
- Mitä olisivat budjetti ja toimintasuunnitelmat
käytännössä → yhtymän vai srk:n?

HENKILÖSTÖ
- Henkilöstön hallinta helpottuisi, sijaistaminen olisi helpompaa ja suunnitelmallista.
- henkilöstön liikkuvuus yli srk-rajojen.
- Yhteistyö paranisi.
YHTYMÄ – SEURAKUNNAT
- Toimintojen yhtenäistämisen tarve
→ kehittämistyötä voisi tehdä yhdessä.
- Vastakkainasettelu vähenisi.

PERUSTEHTÄVÄ JA SEURAKUNTIEN ITSENÄISYYS
- Miten palvelisi perustyötä paikallisesti?
- Yhtymän tehtävät laajenisivat koskemaan
myös srk-työtä => seurakuntien toiminnallisen
itsenäisyyden menettäminen
ORGANISOITUMINEN, HALLINTO
- Käytännössä tekee yhtymästä yhden seurakunnan, silti säilyttää mutkikkaan yhtymähallinnon.
- Kirkon jäykkä byrokratia (KIT).

LUOTTAMUSHENKILÖT
-

Seurakuntaneuvostot muuttuisivat lähes vastuuryhmiksi.
VALTA JA VASTUUT, JOHTAMINEN - UUSJAKO
- Perussäännön muutos ei riitä: neuvostot, valtuusto, valta? → tarve konsultointiin lakimiehen kanssa → työajan muutoksen vaikutus,
millainen?
- Miten valta ja vastuut määritellään – henkilöstö, talous, rekrytointi - siirtyisivät yhtymälle.
HENKILÖSTÖJOHTAMINEN, ESIMIESTYÖ,
JOHTAMISEN RAKENTEET
- Itsenäisissä seurakunnissa olisi 3 pakollista
virkaa - kirkkoherra, kanttori ja diakonia ainakin yhteisenä jonkin toisen seurakunnan
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-

kanssa ⇒ vaikeuttaa yhtymästä käsin hoidettavien tehtävien järjestelyä.
Miten seurakuntien työ ja johtaminen järjestettäisiin - hallintojohtaja ei voisi olla ylin esimies
kaikille
 Miten johtaminen järjestettäisiin? Olisiko
esim. seurakuntatyön johtaja? Työalojen
johtaminen? Lähiesimiehet? Vaikeaa nimetä yhtymässä toimivien työntekijöiden
esimiestä.
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3 YKSI SEURAKUNTA
PLUSSAT

MIINUKSET

TALOUS JA VOIMAVARAT
- Seurakuntaelämää voi kehittää yhdistämällä kaikki voimat
yhteen => sama ”firma ” ja yksi talousarvio.
- Yhteisistä resursseista sopiminen helpompaa.
- Seurakuntien henkilöstön voi kohdistaa paremmin  kustannussäästöt
- Toiminnan suhteuttaminen niukkeneviin resursseihin onnistuu.
JOUSTAVA MALLI JA IDENTITEETIT
- Organisaation muokkaus itse parhaaksi katsomallamme
tavalla – voi kokeilla uutta ja palata takaisin ja valita uuden suunnan
- Eri (alue)seurakunnilla on omat identiteetit. (Vaikka olisi

MUUTOSHÄMMENNYS
- Työntekijät sekaisin muutoksesta, vie aikaa, ennen kuin eri käytännöt ja työtavat
löytävät sopuisat uomansa.
SEURAKUNNAT, ALUEELLINEN TOIMINTA
- Kirkkolaki/ohje/säädös ei ohjaa alueellista
mallia.
- Seurakuntien itsenäisyys, nimi ja oma päätösvalta katoaa.
- Seurakunnan imago voi muuttua virastomaisemmaksi, paikalliset identiteetit haihtuisivat pois.
LUOTTAMUSHENKILÖT, SEURAKUNTALAISET
- Luottamushenkilöt vähenevät, rooli pienenee
- Jäsenten sitoutuminen omaan seurakuntaan voi ohentua, alussa seurakunta voi
tuntua kaukaisemmalta kuin nykyisin, seurakuntalaisen tunto jäsenyyden merkityksestä heikkenisi edelleen.
PÄÄTÖKSENTEKO
- Päätöksenteko voi etääntyä seurakunnista,
toiminnan keskittäminen => unohtuvatko
laita-alueet? Miten pienten alueiden ääni
kuuluisi?
- Alueellinen demokratia kaventuu ja päätösvalta voi keskittyä Iisalmeen, mielikuvana
voi olla, että Iisalmen seurakunta säilyy ja
pienet liitetään siihen. => jäsenmäärästä joh-

yksi seurakunta, niin eri alueen nimi osoittaa seurakunnan mm.
Sonkajärven alueseurakunta).

- Yhdelle seurakunnalle muotoutuisi identiteetti.
PÄÄTÖKSENTEKO, LUOTTAMUSHENKILÖT
- Selkeyttä päätöksentekoon, yksinkertaistaisi hallintoa =>
yksi seurakunta- tai kirkkoneuvosto ja -valtuusto JA alueneuvostot => vaalit vähenee 5 1 ja niihin liittyvä työ vähenee, ei 5-kertaisia srk-neuvostoja ja -vaaleja => säästöt
HALLINTO
- Hallinto kevenee, tiivistyy, on yksinkertaisempaa - ei päällekkäistä ja moninkertaista työtä (esim. vaaleissa seurakuntasihteerien työt vähenevät)
- Hallinto ja toiminta “samoissa käsissä”, alueseurakunnissa kevyt hallinto => yhteissuunnittelu, hankinnat, rekrytoinnit => toiminta tehostuu => talous hallinnassa
- Talous-, hallinto-, viestintä- ja kiinteistöasioiden edelleen
kehittäminen paranee
- Viestintä: yhdet verkkosivut (ennen 7) - yksi ulkoinen ja
yksi sisäinen/Intra => tulisi aikaa tapahtumaviestintään,
vapautuisi voimavaroja muualle.
YHTEINEN TOIMINNAN SUUNNITTELU, PAIKALLINEN
TOIMINNAN SUUNNITTELU JA YHTEISTYÖ
- Keskitytään perustehtävään ja johtaminen, suunnittelu ja
seuranta saadaan paranemaan (turhaa jää pois).
- Vain yksi/yhteinen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) ja
paikallisen toiminnan suunnittelua.
- Yhteistyö paranee - ollaan samassa veneessä => hyvien
käytäntöjen jakaminen mahdollistuu paremmin
JOHTAMINEN JA SISÄINEN ORGANISOITUMINEN
- Yksi kirkkoherra, esimiesroolit selkeytyvät.

tuen Iisalmella ollut aiemminkin suurin edustus
yhteisissä elimissä ja silti yhteistyö YKNssa ja
YKVssa ollut sujuvaa ja toimittu pääsääntöisesti yhdessä yhteisen edun nimissä.

JOHTAMINEN
- Johtaminen etääntyy
- Oman seurakunnan kirkkoherran virka
muuttuu kappalaisen viraksi
=> Selkeytettävä esimiesrakenne ja roolit –
kuka on kenenkin esimies? Alueilla, paikallisesti, kuka johtaa?
TOIMINNAN ORGANISOIMINEN, MUUTOKSIA
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Perustehtävään enemmän aikaa, kun papistolta poistuu
hallintotöitä, enemmän aikaa ihmisille, papin työ paikkakunnalla vahvistuu  voi tehdä paremmin papin töitä.
- Työalojen yhteensovittaminen iso mahdollisuus.
HENKILÖSTÖ: kohdentaminen, liikkuvuus, työaika, työn
kuormitus ja työhyvinvointi
- Henkilöstön sijoittaminen, töiden parempi kohdentaminen
mahdollistuu – tuuraukset ja sijaiset jne.
- Liikkuvuus paranee, jo nyt valmiutta liikkua eri paikkakunnille, helpointa järjestää.
- Työajattomien työaikaan siirtyminen (= työsuojelullinen
toimenpide, työaikalain muutokset) - edellytys työmäärän
tasaiselle jakautumiselle työntekijöiden kesken.
- Henkilöstön työkuormitusta voidaan tasata, palvelutoimiston työkuorma tasoittuu.

-

-

Toiminnan organisoiminen maantieteellisesti isossa seurakunnassa on haastavaa.
Omat haasteensa on sekä alueorganisaatiossa että työalaorganisaatiossa. Molemmat voivat olla omalakisia.
Kaikissa kirkoissa ei ehkä olisi enää klo 10
jumalanpalvelusta vaan niitä porrastettaisiin.
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Liite 2: YKSI SEURAKUNTA, alustava organisoituminen

KIRKKOHERRA
Laskennallinen eläköityminen 2025
mennessä
PAPIT -4, KANTTORIT -3
LASTENOHJAAJAT -1
DIAKONIA -3
NUORISO -2

Sonkajärvi
5 hlöstö
3284 -111
E: 1P, 1K, N
1

Pielavesi
7 hlöstö
3668 -132

ALUE
Keitele
8 hlöstö
1785 -90
E: 1P, 1N

Iisalmi
ALUE
26 hlöstö
16764 -338
E: 1 P, 2 K, D 1

YHTYMÄN HENKILÖSTÖ 40
Hallinto, talous, henkilöstö, viestintä, kiinteistö,
palvelutoimisto E: 13

Lapinlahti
8,5 hlöstö
5229 -111
E: 1 P, 1 L, D 2

ALUE
Varpaisjärvi

4 hlöstö
2027 -23
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ALUEMALLI
TYÖALAMALLI
MUU
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Liite 3: Henkilöstöpäivän 11.9.2019 seurakuntatyön organistointiin liittyvä
ryhmätyö yhden seurakunnan mallissa
RYHMÄTYÖ
KOSKEE RYHMIÄ 1-5
- Järkevät alueelliset parit
- Mitkä ovat organisoinnin hyödyt?
- Miten palvelut järjestetään alueellanne?
RYHMÄ 6
-

Yhden seurakunnan mallin merkitys johtamisen rakenteen miettiminen vallan, asemien, talouden näkökulmasta

-

AIKAA RYHMÄTYÖLLE ON KLO 10.30-11.30

-

TAUKO KLO 11.30-11.40

-

PURKU KLO 11.40-12.00

Ryhmien vastaukset:
Ryhmä 1. Iisalmi – Sonkajärvi (jäseniä vain Iisalmesta)

-

-

-

1. järkevät alueelliset parit
alueelliset parit yhteisen suunnittelun/logistiikan kannalta järkevää
pienemmällä seurakunnalla suuremman seurakunnan tuki
jokaisella seurakunnalla tulee olla oma pappi, diakoniatyöntekijä ym.  on tärkeää, että
kylän laidalla kävelee pappi
hallinto kevenisi
kiinteistöpuolen aika/resurssit eivät riitä muille seurakunnille
2. Mitkä ovat organisaation hyödyt?
hallinto kevenisi/taloudellinen säästö
Ylä-Savon seurakunnan rippikoulut
Ylä-Savon seurakunnan musiikkityö
Esim. lapsikuoroa ei ole saatu järjestettyä  synenergiaetu, toinen seurakunta voi liittyä
toimintaan mukaan
laajempi palvelutarjonta
osa työntekijöistä haluaa liikkua, vapaus siirtyä toiseen seurakuntaan
työntekijä esim. lähetystyön pappi voisi tehdä normaalia papin työtä alueellaan + kehittää
koko alueen lähetystyötä/miettii kokonaisuutta
3. Miten palvelut järjestetään alueellanne?
jokaisella alueella säilyy omat työntekijät
alueneuvostot?
johtavien työntekijöiden määrä korkea  työntekijöitä tulisi riittää seurakuntatyöhön
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-

alueelle riittävästi päätöksentekovaltaa/omat alueneuvostot
työntekijät ”tarpeen mukaan”/alkukartoitus mitä työntekijöitä tarvitaan  työntekijät sijoittuvat tarpeen mukaan

Ryhmä 2. Lapinlahti – Varpaisjärvi

-

Pielavesi – Keitele  luonteva
Lapinlahti – Varpaisjärvi  luonteva
Iisalmi – Sonkajärvi  haasteita kaikkien työalojen yhdistämisessä (iso ja pieni seurakunta)

Organisoinnin hyödyt:

-

virkojen yhdistäminen
kevyempi hallinto
eri työaloilla yhteiset tapahtumat (diakoniatyö, rippikoulun organisointi)
toteutuuko tasa-arvo? mm. lapsityö, papit, kanttorit, hautauksien määrä
säästetään sijaisjärjestelyjen kautta muuttuu käytännössä helpommaksi mahd. moduulityöajan myötä
kiinteistöjen tehokkaampi yhteiskäyttö

Miten palvelut järjestetään?

-

mahdollisimman paljon yhteistyössä – työaloittain
yli työalarajojen esim. jumalanpalveluksen porrastus  vapauttaa resursseja
vapaaehtoistyön kehittäminen yhdessä
yhteistyötä yli mahdollisten seurakuntaparien

Ryhmä 3. (jäseniä sekä Sonkajärveltä että Iisalmesta)
-

Iisalmi – Sonkajärvi alueellisesti hyvä pari  koon epäsuhta
lähtökohta: organisointi vai perustehtävä?
toimintaympäristön kartoitus
liikkuvuus hoidettava järkevästi: tarveperusteisuus, lähialue ensisijainen, hyvin organisoitu
jos toteutuu: hyvä asia
tarvitaanko seurakuntapareja?
työnjohdon merkitys korostuu
kirkkoherran oltava kyvykäs
talentit laajasti käyttöön
yhtenäiset käytännöt
katse perustehtävässä
työntekijäresurssit balanssiin: hengellinen työ ja tukipalvelut (eurot)
työntekijäresurssit/seurakuntalaiset: analyysi
mahdollisuus: ei aluepareja?
seurakunta lähellä seurakuntalaisia
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aluevastuut selkeiksi

Ryhmä 4. (jäseniä vain Iisalmesta)
-

loogiset hyvät parit suunnitellut seurakuntaparit
hallinto yksinkertaistuu ja järkevöityy
kohtuulliset matkat näillä pareilla
päällekkäinen työ vähenee
sijaisuuksia helpompi hoitaa
ammattitaidon laaja-alainen käyttäminen: yhteiset toiminnot, leirit, retket ym.
palvelut järjestetään sovitusti ja yhteistyössä: vaatii: hyvä, selkeä johtaminen ja töiden organisointi ja tasapuolisuus ja sopeutuminen, sitoutuminen ja kompromissit

Ryhmä 5. Pielavesi – Keitele

-

Hyödyt:
hallinto kevenee
tukea toisen paikkakunnan työntekijöistä
yhtäläiset suositukset esim. diakonia-avustusten jakamisessa
yhtäläinen palvelutaso
toimituspalkkioista voi luopua

Miten järjestetään?

-

uhkana, että työn määrä lisääntyy
täysin uudet virat ja työnkuvat
kohta kaikki ovat työajassa (ei tarvitse tehdä työajattomasti)
messujen porrastaminen
yhteinen toiminta esim. yv-keräys, leirit, rippikoulut
panostusta näkyvyyteen, pysyvyyteen, tuttuuden tunteeseen

Ryhmä 6. Johdon ryhmä
-

Yksi kirkkoherra, viisi aluekappalaista
Toimituspalkkiolaskuja ei makseta
Yhdet vaalit
Luottamushenkilöiden määrä laskisi huomattavasti
Tämän hetkistä organisaatiota on luottamushenkilöiden vaikea ymmärtää
Onko Iisalmessa työalamalli, muissa seurakunnissa aluemalli?
Työntekijäkokoukset: koko yhtymän alueella pari kertaa vuodessa, muutoin kokoukset voisi
olla alueseurakuntien kesken
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Liite 4: Ylä-Savon seurakuntayhtymä - säädöspohja
Kooste talouden ja henkilöstön vastuista, Sirpa Syvänen 8.10.2019
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tehtävänä on huolehtia sen jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta,
hautaustoimesta, toimistopalveluista, yhteisestä viestinnästä sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta.
Tavoitteena on tukea seurakuntien hengellisen perustehtävän toteuttamista. Seurakuntayhtymään
kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat.
Vuoden 2021 alusta organisaatioon on liittymässä Keiteleen seurakunta.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2011, jolloin sille määriteltiin viralliset toimintaa
säädöstävät normit. Niitä ovat:
1.
2.
3.
4.

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö + KL, KJ
Ylä-Savon seurakuntayhtymän perussääntö, 1.1.2011 lukien
Palvelualueiden johtosääntö: hallinto- ja henkilöstöpalvelut,
talouspalvelut, kiinteistöpalvelut, palvelutoimiston ja keskusrekisterin palvelut (sisältäen hautaustoimen) ja viestintäpalvelut.

Perussäännön mukaan seurakuntayhtymä hoitaa yhteistyössä seurakuntien kanssa seurakunnalliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä ja työmuodoista yhteisen koulutustoiminnan ja työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät toiminnat.
Palvelualueiden johtosäännössä on kuvattu seurakuntayhtymän strategia ja organisoituminen.
1 § strategia: Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelualueiden toiminta-ajatuksena on palvella yhtymään kuuluvia seurakuntia hoitamalla niiden puolesta kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä yhtymän
perussäännössä määritellyt tehtävät sekä luomalla edellytyksiä ja antamalla tukea seurakuntien perustehtävän hoitamiseen.
Palvelualueiden tulee asettaa tavoitteensa yhtymän strategian mukaisesti ja seurata niiden toteutumista. Palvelualueiden tulee toimia kiinteässä yhteistyössä keskenään sekä seurakuntien kanssa.
Palvelualueet toimivat yhteisen kirkkoneuvoston alaisena.
Palvelualueiden johtosäännössä (5 §) on määritelty seuraavat johtavien viranhaltijoiden - hallintojohtaja, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, palvelupäällikkö - tehtävät ja vastuut seuraavalla tavalla.
Heidän tehtävänään on
1. vastata oman palvelualueensa strategisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta
2. tehdä ehdotuksia toimintojen laadun, taloudellisuuden ja tehokkuuden kehittämiseksi
3. käyttää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä johtaville viranhaltijoille siirrettyä toimivaltaa,
4. huolehtia yhteisessä kirkkoneuvostossa käsiteltävien, oman palvelualueensa vastuulla olevien asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta,
5. laatia vuosittain palvelualuettaan koskeva toimintakertomus edelliseltä vuodelta sekä ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi seuraavalle vuodelle ja
6. osallistua tarvittaessa asiantuntijana yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksiin.
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Perussäännön mukaan seurakunnat vastaavat muilta osin KL 4:1 §:n mukaisista seurakunnan tehtävistä yhteistyössä toistensa ja muiden tahojen kanssa.
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Liite 5: Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia
vuosille 2016–2020
Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien päivitetty strategia on vahvistettu
yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 2015. Strategia vuosille 2016–2020 on:
Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen jäsenseurakuntien strategia pohjautuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan ”Kohtaamisen kirkko – toiminnan suunta vuoteen 2020”.
Perustehtävä:
Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista
huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnassa.
Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat
yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö.
Seurakuntayhtymä palvelee jäsenseurakuntia ja luo niille toimintaedellytykset hoitamalla seurakuntien taloutta ja omaisuutta, jäsenrekisteriä ja seurakuntatoimistoja, hautatointa sekä yhteistä viestintää.
Arvot:
1. Jumalan ja lähimmäisen kunnioittaminen
2. Yhteistyö ja luottamus
3. Vastuullisuus
Visio 2016–2020:
Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet. Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti.
Strategiset painopisteet 2016–2020:
Toiminnassa huomioidaan yhteiset kirkon strategiset suuntaviivat:
a) nostamme sanoman esiin
b) kohtaaminen koskettaa
c) rakastamme lähimmäistä
d) arvostamme jäsenyyttä
Yhteisinä painopisteinä ja tavoitteina ovat:
- Palvelut seurakuntalaisille ovat entistä paremmin tavoitettavissa
- Henkilöstön toimenkuvia kehitetään vastaamaan toimintaympäristön muutoksia
- Johtaminen vahvistuu ja selkiytyy
- Kiinteistöjen määrä vähenee
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-

Taloudellinen ajattelu vahvistuu
Ollaan tarvittaessa valmiita rakennemuutoksiin
Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu

Strategia on pohjana seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien toiminnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Yksittäisten seurakuntien kolmivuotiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan
sisältyvät seurakuntien painopisteet ja tavoitteet tarkemmin.
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