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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 156
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 3.12.2019. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 157
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Osmo Turkki ja Paavo
Leppänen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 158
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman hyväksyminen
Ykn § 159
Ylä-Savon metsäsuunnitelman on valmistunut. Suunnitelma on nyt laadittu
sähköisessä muodossa, jolloin sen päivittäminen on helpompaa. Seurakuntayhtymän käsittelyyn on toimitettu yhteenveto sähköisestä metsäsuunnitelmasta.
Hakkuita seuraavan 10 vuoden aikana noin 3 100 000 euron edestä ja hoitotöitä noin 550 000 euroa. Sekä tuloihin että menoihin voi vaikuttaa ja ne eivät
tule olemaan tasaisesti samat joka vuosi eli vaihtelua on. Metsäsuunnitelman
mukainen metsän kokonaispinta-ala on 3 012,5 ha, josta metsämaata on
2 719 ha.
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry:n toiminnanjohtaja Rauno Karppinen tulee
kokoukseen esittelemään Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmaa.
Lisätietona jaetaan yhteenveto Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmasta vuosille 2020―2029.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman hyväksymistä vuosille 2020―2029.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Eron myöntäminen kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutiselle
Ykn § 160
Kiinteistöpäällikkö on kirjeellään 27.11.2019 ilmoittanut irtisanoutuvansa kiinteistöpäällikön virasta niin, että virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on
4.3.2020. Hän on vuosilomalla tuohon saakka.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutiselle eron virastaan niin, että virkasuhteen viimeinen voimassaolopäivä on 4.3.2020.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen
Ykn § 161
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä tarvitaan edelleen kiinteistöpäällikön viranhaltijaa, koska yhtymä toimii jatkossa kuudella paikkakunnalla ja kiinteistöjä
on runsaasti. Kirkkoja yhtymän alueella on 10 kpl, seurakuntakeskuksia seitsemän kappaletta, siunauskappeleita kaksi ja leirikeskuksia kolme. Lisäksi
omistuksessa on joitakin asuinrakennuksia ja hautausmaiden huoltorakennuksia. Metsäpinta-ala on n. 2 700 ha.
Kiinteistöpäällikön tehtävänä on palvelualueiden johtosäännön mukaan
kiinteistöpalvelujen johtamisen ja johtosäännön 5 §:ssä määritellyn
palvelualueen hoidosta huolehtimisen lisäksi:
1. vastata kiinteistötoimen kiinteästä omaisuudesta, sen kehittämisestä ja
kiinteistöinvestoinneista,
2. vastata investointiohjelmasta,
3. vastata kiinteistöhankkeiden kehittämisestä, hankesuunnittelun
johtamisesta ja projektisuunnittelusta,
4. vastata metsätalousasioiden hoidosta ja päättää metsän myynnistä
yhteisen kirkkoneuvoston ohjeiden mukaisesti,
5. osallistua seurakuntayhtymän kaavoitus- ja maankäyttöasioiden hoitoon,
6. toimia palvelualueensa työntekijöiden esimiehenä sekä
7. hoitaa muut yhteisen kirkkoneuvoston tai hallintojohtajan hänelle
määräämät tehtävät.
Kiinteistöpäällikön viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään teknillisessä opistossa tai ammattikorkeakoulussa
suoritettu insinöörin tutkinto yhdistettynä laajaan kokemukseen julkishallinnon kiinteistöasiain hoidosta, hyvä rakentamisen ja kiinteistönhoidon tuntemus sekä kokemus esimiestehtävistä.
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu myöntää täyttölupa vakinaisesti
auki julistettaville viroille. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään täyttöluvan
myöntämistä. Samalla tulee nimetä haastattelutyöryhmä viran hakuun liittyen.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) myöntää viran täyttöluvan kiinteistöpäällikön viralle,
2) päättää julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran haettavaksi ajalla
7.1.―31.1.2020 ja
3) valitsee haastattelutyöryhmään hallintojohtaja Katariina Bergbackan, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Arto Penttisen ja kaksi yhteisen
kirkkoneuvoston jäsentä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että valinnassa käytetään soveltuvuusarviointia. Haastattelutyöryhmään valittiin Raimo Haverinen ja Aila SiilinHuttunen.
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Työalajohtajien johtavan diakonian viranhaltijan, johtavan nuorisotyönohjaajan ja johtavan
lapsityönohjaajan palkantarkistusesitys
Iisalmen seurakuntaneuvosto 13.11.2019 § 128:
Työalajohtajien palkkaus on tällä hetkellä vaativuusryhmässä 503 ja peruspalkka on 2 467 €/kk. Palkantarkistusesitys koskisi tällä hetkellä kolmea virkaa: johtava diakonian viranhaltija, johtava lapsityönohjaaja ja johtava nuorisotyönohjaaja.
Työalan johtaminen edellyttää monipuolista sisältöosaamista, jota koulutuksen ja kokemuksen perusteella on johtavilla diakonia- ja nuorisotyönohjaajalla. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen ja siinä jaksaminen edellyttävät lisäksi johtamiskoulutusta. Yhtenä lisäperusteena palkkojen tarkistukselle on työmäärien lisääntyminen Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston uuden
vahvistetun ohjesäännön pohjalta.
Vaativuusryhmässä 601 vastuu on tehtäväalan, toiminnon tai muun kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta. Vuorovaikutuksessa korostuu erilaisten asiantuntijaryhmien työstä vastaaminen. Vaativuusryhmää määriteltäessä
ratkaisevaa on tehtäväkuvauksen osoittama työn vaativuus, eikä esimerkiksi
koulutusaste.
Vt. kirkkoherran esitys:

Vt. kirkkoherra esittää, että seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle:
1) työalan johtavien viranhaltijan: johtava diakonian viranhaltija, johtava
nuorisotyönohjaaja, johtava lapsityönohjaaja vaativuusryhmä on 601 ja
peruspalkka 2 696,89 €/kk 1.11.2019 alkaen, mikä perustuu tuomiokapitulin seurakuntaneuvoston (ja johtavien viranhaltijoiden) ohjesäännön hyväksymiseen.
2) edellyttää käytyä Kirjo II C 20 op – Johtaminen seurakunnassa lisäkoulutusta tai vastaavaa koulutusta

Päätös

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

Ykn § 162

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja siihen kuuluvissa seurakunnissa on menossa Veto 3 –hanke, joka toteutuessaan tarkoittaa sitä, että seurakuntatyötä
organisoidaan uudestaan. Tästä syystä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään,
että palkantarkistuksista pidättäydytään siihen asti, kunnes lopullinen organisaatio on tiedossa.
Iisalmen seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutoksella delegoitiin päätösvaltaa johtaville viranhaltijoille antamalle heille oikeus päättää alaistensa henkilöstön osalta mm. vuosilomista, sairauslomista ja palkata sijainen omalle
työalalleen. Tämä ei kuitenkaan käytännössä juurikaan muuta heidän työnsä
vastuullisuutta, koska tehtävänkuvauksen mukaan heille väliesimiehinä on jo
kuulunut esimiesvastuu omalla työalallaan, vaikkakin kirkkoherra on virallisesti
esim. allekirjoittanut kesätyöntekijää koskevat valinnat ja hyväksynyt Kipajärjestelmässä vuosilomat ja sairauslomat.

./..
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./.. ykn 162
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että tässä vaiheessa Iisalmen seurakunnan
johtavan diakonian viranhaltijan, johtavan nuorisotyönohjaajan ja johtavan
lapsityönohjaajan virkojen palkantarkistukseen ei lähdetä, vaan asiaan palataan sen jälkeen, kun Veto 3 –hankkeen myötä lopullinen organisoitumismuoto on selvillä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Osmo Turkki ilmoitti kannattavansa seurakuntaneuvoston esitystä. Ehdotus
raukesi, kun sitä ei kannatettu.
Osmo Turkki ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteensä asiasta.
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Lähetyssihteerin viran täyttäminen
Iisalmen seurakuntaneuvosto 27.11.2019 § 139:
Iisalmen seurakunnan lähetyssihteerin virka on ollut täyttämättä kesäkuusta
2019 lähtien edellisen viranhaltijan Menni Nousiaisen irtisanouduttua tehtävästään. Iisalmen seurakunnan eri avoimena olevien virkojen ja työsuhteiden
täyttämistä on selvitetty suhteessa koko diakonia- ja lähetystyön kokonaisuuteen.
Iisalmen seurakuntaneuvostolle esitetään, että lähetyssihteerin virka julistetaan vakinaisesti haettavaksi ja yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään täyttöluvan myöntämistä.
Sähköpostitse lähetetään erillinen selvitys lähetyssihteerin toimenkuvaan
mahdollisesti tulevista muutosesityksistä (liite 3).
Johtava diakonianviranhaltija Anne Pulkka tulee kokoukseen esittelemään asiaa.
Iisalmen seurakuntaneuvostolle esitetään, että se valitsee haastattelutyöryhmän.
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Iisalmen seurakuntaneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lähetyssihteerin viran täyttöluvan
myöntämistä,
2) päättää julistaa lähetyssihteerin viran vakinaisesti haettavaksi, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto myöntää viralle täyttöluvan,
3) hakuajaksi määritellään 7.1.―24.1.2020 ja
4) valitsee lähetyssihteerin viran haastattelutyöryhmän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kohta 4): Lähetyssihteerin viran haastattelutyöryhmään valittiin Sirkku Muilu,
Jorma Kajanus, vt. kirkkoherra Juha Antikainen ja Sanna Kauppinen.
Anu Naakka ja Anne Pulkka poistuivat kokoustilasta päätöksenteon ajaksi.
--------------

Ykn § 163

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Iisalmen seurakunnassa esitetään täytettäväksi vakinaisesti tässä vaiheessa
lähetyssihteerin ja diakonian viranhaltijan virat. Sen sijaan määräajaksi on tulossa täytettäväksi johtavan lapsityönohjaajan ja johtavan diakoniaviranhaltijan virat sekä kirpputorityöntekijän toimi. Johtavan lapsityönohjaajan virkaan
on tarkoitus siirtää yksi lastenohjaaja ja lastenohjaajan toimi jätetään täyttämättä. Näistä järjestelyistä aiheutuu säästöä (n. 29 000 euroa).
Lisätietona jaetaan perusteluita virkojen täytöille.
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Iisalmen seurakunnalle täyttöluvan lähetyssihteerin viralle vakinaisesti 1.1.2020 lukien.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Diakonian viran täyttäminen
Iisalmen seurakuntaneuvosto 27.11.2019 § 140:
Iisalmen seurakunnan vapaaehtoistyöstä vastaavan diakoniatyöntekijä viranhaltija Virpi Jukarainen on irtisanoutunut virastaan 1.4.2019 lukien. Hän oli
virkavapaalla virastaan jo 1.1.2019 lukien. Johtava lapsityönohjaaja, diakonissa Anu Naakka on hoitanut tätä virkaa 50 %:sena 1.2.2019 alkaen. Lisäksi
hänen tehtäviinsä on kuulunut johtavan lapsityönohjaajan tehtävät 50
%:sena.
Anu Naakan koulutus on sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
+ lastentarhanopettaja ja sairaanhoitaja-diakonissa.
Diakoniatyössä on selvitetty tulevia tehtäväjärjestelyitä.
Iisalmen seurakuntaneuvostolle esitetään, että johtava lapsityönohjaaja Anu
Naakka siirretään avoimena olevaan diakonian virkaan ja yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään täyttöluvan myöntämistä. Viran toimenkuva määritellään myöhemmin.
Johtava diakonianviranhaltija Anne Pulkka tulee kokoukseen esittelemään asiaa. Paikalla on myös johtava lapsityönohjaaja Anu Naakka kuultavana.
Sähköpostitse lähetetään erillinen ehdotus diakonityön uudistetusta työnjaosta (liite 3).
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Iisalmen seurakuntaneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle diakonian viran täyttöluvan myöntämistä,
2) päättää siirtää Anu Naakan diakonian virkaan 1.1.2020 lukien, mikäli yhteinen kirkkoneuvosto myöntää viralle täyttöluvan ja
3) päättää, että diakoniaviranhaltija Anu Naakan palkka määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti ja viran peruspalkka on 2.345,76 euroa.
Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyi kohta 1) esityksen mukaan.
Kohdat 2) ja 3) seurakuntaneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seurakuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen ja tarkistaa perusteet kirkkolaista viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa.
Anu Naakka ja Anne Pulkka poistuivat kokoustilasta päätöksenteon ajaksi.

Ykn § 164

--------------

Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Iisalmen seurakunnalle täyttöluvan diakonian viralle vakinaisesti 1.1.2020 lukien.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kirkkohallituksen rakennusavustus Pielaveden kirkon korjaamiseen
Ykn § 165
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25/2015 ilmoitettiin edelleen voimassa olevat
kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet. Perusteisiin tuli vuoden 2016 alusta rahoitustavan muutoksesta johtuva muutos. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta
muuttui vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Lisäksi avustusten hakuprosessin uudistuksessa täsmennettiin avustusten myöntämisperusteita, tuen
kohdistumista, hakuprosessia ja avustusten käsittelyä sekä tilitysmenettelyä.
Hakuprosessissa on siirrytty sähköiseen asiointiin.
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa lailla suojeltuja rakennuksia.
Valtion rahoituksesta jaettava avustus
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella
suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä kirkkopihan, hautausmaan ja sankarihautausmaan
käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja kirkkosalin sisustus, kuuluu myös
tämän avustuksen piiriin.
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää
Museovirastolta lausuntoa suojeltua rakennusta koskevan avustushakemuksen osalta.
Avustuksen määrä
Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevan tuen määrä ja avustusprosentti
riippuvat seurakunnan verotuloista. Jos hakemus täyttää tuen myöntämisen
edellytykset, avustusprosentti ja tuen enimmäismäärä selvitetään seurakunnan verotulojen ja -prosentin perusteella. Sen jälkeen tuen määrä lasketaan laskentakaavalla (yleiskirje 11/2002, s. 7):
(1000-a/1,1/b/0,5)/1000 x 100 x (b+3)/5, jossa
a = seurakunnan tai seurakuntayhtymän verotulot tuhansina euroina
b= seurakunnan tuloveroprosentti
Laskennallista avustusta myönnetään enintään 80 % kuluista silloinkin, kun
kaava tuottaa korkeamman avustusprosentin. Myöskään alle 10 %:n avustuksia ei myönnetä. Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevaa rakennusavustusta ei myönnetä seurakunnille, joiden kirkollisveroprosentti on pienempi
kuin 1,5 %.
./..
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Samaa laskentakaavaa käytetään myös valtion rahoituksen piirin kuuluvien,
suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevien rakennushankkeiden avustuksen
tasoa laskettaessa. Tällöin avustusten jaossa otetaan ensisijaisesti huomioon
ne seurakunnat, jotka laskentakaavan perusteella ovat oikeutettuja saamaan
avustusta.
Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on ylläpidettävänään
useita kirkkoja ja siunauskappeleita, voidaan laskentaperusteena
käyttää kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa. Laskelmassa huomioon otettavan siunauskappelin tulee olla ympärivuotisessa käytössä. Sen sijaan kirkoiksi katsotaan tässä yhteydessä myös
niin sanotut vanhat kirkot tai autiokirkot, joita ei yleensä lämmitetä mutta joiden muu ylläpito on seurakunnan vastuulla.
Jos avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pienempi kuin hakemusten
yhteissumma, määräraha jaetaan hyväksyttyjen hakemusten kesken tasasuhteessa. Tällöin jokainen hakemus käsitellään ensin erikseen ja määritellään
tapauskohtainen avustus.
Avustuksen hakeminen kirkkohallitukselta
Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Pääsääntönä on, että rakennusavustusta haetaan etukäteen
suunnitelmiin perustuen mutta hakeminen jälkikäteenkin on mahdollista. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti samoin kuin myöhemmässä vaiheessa maksatuspyynnöt ja tilitykset.
Hakemukset käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on saatava
riittävä selvyys kohteesta ja tehtäväksi suunniteltujen toimenpiteiden asianmukaisuudesta. Seurakunnan rakennuksia koskevat tiedot on liitettävä hakemukseen. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemusta.
Pielaveden kirkon rakennusavustus
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on suunniteltu tehtäväksi vuosien 2020 ja
2022 aikana Pielaveden seurakunnan vuonna 1878 valmistuneen puisen kirkon ulkoisia korjauksia. Vuonna 2020 on tarkoitus tehdä peltikaton tarvittavat
korjaukset, maalata katto sekä asentaa lumiesteet ja uusi sadevesijärjestelmä. Vuonna 2022 suunnitellaan tehtäväksi puujulkisivun huoltomaalaus, vaurioituneiden puuosien ja pellitysten uusiminen, ikkunoiden ja ovien maalauskorjaukset sekä metalliosien huoltomaalaus. Suunnitelman mukainen kustannus vuosien 2020 ja 2022 aikana on yhteensä 386 880 euroa.

Hallintojohtajan ehdotus:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta rakennusavustusta Pielaveden kirkossa vuosina 2020 ja 2022 tehtäviin korjauksiin mahdollisen
enimmäismäärän.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- hakemus kirkkohallitukselle
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Kirkkohallituksen rakennusavustus Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkossa ja kellotapulissa vuonna 2020 tehtäviin korjauksiin
Ykn § 166
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 25/2015 ilmoitettiin edelleen voimassa olevat
kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet. Perusteisiin tuli vuoden 2016 alusta rahoitustavan muutoksesta johtuva muutos. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta
muuttui vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Lisäksi avustusten hakuprosessin uudistuksessa täsmennettiin avustusten myöntämisperusteita, tuen
kohdistumista, hakuprosessia ja avustusten käsittelyä sekä tilitysmenettelyä.
Hakuprosessissa on siirrytty sähköiseen asiointiin.
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla rakennuksilla tarkoitetaan tässä ohjeessa lailla suojeltuja rakennuksia.
Valtion rahoituksesta jaettava avustus
Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella
suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan (KL 14 luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai kuulumattomiksi. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan sekä kirkkopihan, hautausmaan ja sankarihautausmaan
käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin. Kirkollinen arvoesineistö, esimerkiksi kirkkotaide ja kirkkosalin sisustus, kuuluu myös
tämän avustuksen piiriin.
Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia, voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. Kirkkohallitus voi pyytää
Museovirastolta lausuntoa suojeltua rakennusta koskevan avustushakemuksen osalta.
Avustuksen määrä
Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevan tuen määrä ja avustusprosentti
riippuvat seurakunnan verotuloista. Jos hakemus täyttää tuen myöntämisen
edellytykset, avustusprosentti ja tuen enimmäismäärä selvitetään seurakunnan verotulojen ja -prosentin perusteella. Sen jälkeen tuen määrä lasketaan laskentakaavalla (yleiskirje 11/2002, s. 7):
(1000-a/1,1/b/0,5)/1000 x 100 x (b+3)/5, jossa
a = seurakunnan tai seurakuntayhtymän verotulot tuhansina euroina
b= seurakunnan tuloveroprosentti
Laskennallista avustusta myönnetään enintään 80 % kuluista silloinkin, kun
kaava tuottaa korkeamman avustusprosentin. Myöskään alle 10 %:n avustuksia ei myönnetä. Muita kuin suojeltuja rakennuksia koskevaa rakennusavustusta ei myönnetä seurakunnille, joiden kirkollisveroprosentti on pienempi
kuin 1,5 %.
./..
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Samaa laskentakaavaa käytetään myös valtion rahoituksen piirin kuuluvien,
suojeltuja kirkollisia rakennuksia koskevien rakennushankkeiden avustuksen
tasoa laskettaessa. Tällöin avustusten jaossa otetaan ensisijaisesti huomioon
ne seurakunnat, jotka laskentakaavan perusteella ovat oikeutettuja saamaan
avustusta.
Jos seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on ylläpidettävänään
useita kirkkoja ja siunauskappeleita, voidaan laskentaperusteena
käyttää kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa. Laskelmassa huomioon otettavan siunauskappelin tulee olla ympärivuotisessa käytössä. Sen sijaan kirkoiksi katsotaan tässä yhteydessä myös
niin sanotut vanhat kirkot tai autiokirkot, joita ei yleensä lämmitetä mutta joiden muu ylläpito on seurakunnan vastuulla.
Jos avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pienempi kuin hakemusten
yhteissumma, määräraha jaetaan hyväksyttyjen hakemusten kesken tasasuhteessa. Tällöin jokainen hakemus käsitellään ensin erikseen ja määritellään
tapauskohtainen avustus.
Avustuksen hakeminen kirkkohallitukselta
Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto. Hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Pääsääntönä on, että rakennusavustusta haetaan etukäteen
suunnitelmiin perustuen mutta hakeminen jälkikäteenkin on mahdollista. Hakemuskaavake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköisesti samoin kuin myöhemmässä vaiheessa maksatuspyynnöt ja tilitykset.
Hakemukset käsitellään toimitettujen asiakirjojen pohjalta. Niistä on saatava
riittävä selvyys kohteesta ja tehtäväksi suunniteltujen toimenpiteiden asianmukaisuudesta. Seurakunnan rakennuksia koskevat tiedot on liitettävä hakemukseen. Kirkkohallitus voi pyytää seurakuntaa täydentämään hakemusta.
Sukevan kirkon ja kellotapulin rakennusavustus
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2020 aikana Sonkajärven seurakunnan vuonna 1934 valmistuneen Sukevan kirkon julkisivun korjaus (pintojen korjaus ja maalaus), sisä-wc umpisäiliöllä ja kellotapulin/ruumishuoneen kunnostus, joiden arvioitu kustannus on yhteensä
65.000 euroa.
Korjauksiin haettiin avustusta jo vuodelle 2019 mutta päätös oli kielteinen
puutteellisten asiakirjojen vuoksi.

Hallintojohtajan ehdotus:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkossa ja kellotapulissa vuonna 2020
tehtäviin korjauksiin mahdollisen enimmäismäärän.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- hakemus kirkkohallitukselle
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 167

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

Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 8.11.–1.12.2019, pykälät 73–75, 210–
226.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 9.11.–1.12.2019, pykälät 112–116.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 9.11.–1.12.2019, pykälät 20, 172–174.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 9.11.–1.12.2019, pykälät 45, 312–333.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 9.11.–1.12.2019, pykälät 259–
267.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 18 / 12.11.2019: Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.
-

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Osmo Turkki esitti Vammaisneuvoston tekemän aloitteen, jonka mukaan
vammais- ja potilasjärjestöt saisivat seurakuntayhtymän tiloja käyttöönsä
veloituksetta. Asiaa päätettiin valmistella seuraavaan kokoukseen mennessä.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 168
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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