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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 2
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 23.1.2019 Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 3
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raimo Haverinen ja Tiina
Juutinen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 4
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että ensin käsitellään § 15 Lausunnon antaminen Rantalan pappilan asemakaavan muutokseen liittyvään alustavaan
kaavaluonnokseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 2

29.1.2019

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 5
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 15.1.2019 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön. Tällöin
päätettiin seuraavista asioista:

Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

§
§
§
§
§

1
2
3
4
5

§
§
§
§
§

6
7
8
9
10

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
15.1.2019 tekemät päätökset.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Laskujen hyväksymisoikeuksien myöntäminen
Ykn § 6
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän taloussäännön 12 §:n mukaisesti yhteinen
kirkkoneuvosto myöntää seurakuntayhtymän laskujen hyväksymisoikeudet.
Samassa pykälässä todetaan lisäksi, että seurakuntaneuvostot päättävät
oman seurakuntansa laskujen hyväksyjät
Alla on ehdotus hyväksymisoikeuksista. Edelleen taloussäännön §:n 12 mukaan osto- ja myyntilaskujen tarkistus ja tositteiden hyväksymisen menettely
on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Tavaran
tai palvelun tilaaja (asiatarkastaja) tarkastaa, onko lasku tilauksen ja toimituksen mukainen ja hankintaluvan antanut ja määrärahasta vastaava henkilö
(hyväksyjä) hyväksyy laskun maksettavaksi. Jos palvelun tai tavaran tilaajana
on henkilö, jolle on myönnetty kyseisen tehtäväalueen hyväksymisoikeus, tulee lasku toimittaa varahyväksyjän hyväksyttäväksi.
Puheenjohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää laskujen hyväksymisoikeuden seurakuntayhtymän eri tehtäväalueille seuraavasti:
Tehtäväalue
Hyväksyjä (varahyväksyjä)
seurakuntayhtymä:
1001010101, kirkolliset vaalit

hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001020000, yhteinen kirkkovaltuusto hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001020104, yhteinen kirkkoneuvosto hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001030000, tilintarkastus
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1011050000, taloushallinto
1001050001, Iisalmen postimaksukone
1001050123, taloushallinto monistamo talouspäällikkö Marko Ropponen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
1001070000, kirkonkirjojen pito
palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
1001080000, kirkkoherranvirasto
palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
1001100000, muu yleishallinto
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001100112, yhteinen viestintä
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
1001100020-22, työhyvinvointi
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)
4, hautaustoimen pääluokka ja
hautainhoitorahasto
palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka)
5, kiinteistötoimen pääluokka
kiinteistöpäällikkö Ilmo Juutinen
(hallintojohtaja Katariina Bergbacka
rovastikunnan laskut
lääninrovasti Arto Penttinen
(talouspäällikkö Marko Ropponen)

./..
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laskut, joissa samalla laskulla eri hyväksyjien tehtäväalueita, seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueita tai jotain edellä mainituista ja rovastikunnan tehtäväalue
hallintojohtaja Katariina Bergbacka
(talouspäällikkö Marko Ropponen)

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

Hallintojohtajan ehdotus:

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

Päätös:
Ykn § 7

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------Iisalmen rovastikunnan seurakunnille lähetettiin 12.9.2018 tiedustelu niiden
halukkuudesta liittyä keskusrekisteriin 1.6.2019. Sitovia päätöksiä pyydettiin
31.12.2018 mennessä. Myönteisen päätöksen keskusrekisteriin liittymisestä
tekivät Keiteleen, Rautavaaran ja Vieremän seurakunnat. Myönteisen päätöksen tehneille seurakunnille lähetettiin samalla myös ehdotus aluekeskusrekisterin johtosäännöstä. Näillä seurakunnilla ei ollut siihen huomautettavaa.
Myönteisen liittymispäätöksen tehneissä seurakunnissa on jäseniä yhteensä n.
6.300. Käytännössä näiden seurakuntien kirkonkirjojenpidon hoitamiseksi
keskusrekisteriin olisi palkattava n. 60 %:n työntekijä. Tällä hetkellä olemme
joutuneet keskusrekisteriin palkkaamaan lisätyövoimaa, koska olemassa olevalla henkilöstöllä emme ole voineet tehtävistä suoriutua.
Tarkoituksena on, että liittyvistä seurakunnista siirtyy keskusrekisteriin työsuhteisena työntekijänä Vieremän seurakuntasihteeri 100 %:lla työajalla. Tällä tavalla saamme täydennettyä keskusrekisterissä olevaa henkilöstövajetta.
Tämä nostaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkonkirjojen pidon kustannuksia
n. 8.500 euroa.
./..
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Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 11.12.2018 mm. seuraavaa:
Linjataan, että vuoden 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja
väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitetty aluekeskusrekistereiden
tehtäviksi. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään. Kirkonkirjojenpidon keskittämiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan seuraavasti:
1. Ajalla 10/2018 – 12/2019 pilotoidaan KirDi, suunnitellaan ja
valmistellaan KirDin käyttöönotto sekä KirDin ja sukuselvitysten
laatimiseen liittyvät koulutukset, tehdään hiippakunnallista
ohjausta aluekeskusrekistereiden perustamiseksi sekä tehdään
tarvittavat toimielinpäätökset. Rohkaistaan pienten seurakuntien
yksin jääviä henkilöitä luomaan yhteistyöverkostoja ja hoitamaan
asioita yhdessä.
Vuoden 2020 alusta käynnistetään asteittain KirDin
valtakunnallinen käyttöönotto sekä tarvittavat koulutukset (KirDi,
virastonhoito ja kirkonkirjojenpito). Vuodet 2020–2021 ovat
siirtymäaikaa KirDin käyttöönottoon ja aluekeskusrekistereiden
perustamiseksi valtakunnallisesti.
2. Linjataan, että KirDi on otettava käyttöön vuosien 2020–2021 aikana
ja sitä on tämän jälkeen käytettävä pääasiallisena työvälineenä
sukuselvitysten laatimisessa. Manuaalisesti laadittuja sukuselvityksiä
ei ole KirDin valtakunnallisen käyttöönoton jälkeen lupa tehdä kuin
poikkeustapauksissa.
2. Linjataan, että sukuselvitysten laatimiseksi tarvittavien KirDin
käyttöoikeuksien myöntämiseksi edellytetään näyttöä osaamisesta.
Paitsi työntekijöiden on myös kirkonkirjojenpidosta vastuussa
olevien henkilöiden osaaminen pystyttävä varmistamaan. Tämän
vuoksi myös kirkkoherrojen ja keskusrekisterien johtajien
edellytetään osallistuvan aiheesta järjestettäviin koulutuksiin.
Lisätietona jaetaan Ylä-Savon aluekeskusrekisterin yhteistyösopimus, aluekeskusrekisterin johtosääntö ja laskelma kustannusvaikutuksista.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1. hyväksyy Ylä-Savon aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen esitetyssä
muodossa,
2. hyväksyy Ylä-Savon aluekeskusrekisterin johtosäännön esitetyssä muodossa,
3. hyväksyy Keiteleen, Rautavaaran ja Vieremän seurakuntien liittymisen yhteistyösopimukseen 1.6.2019 lukien ja
4. päättää perustaa Ylä-Savon aluekeskusrekisterin 1.6.2019 lukien.
Asiakirjat arkistoidaan 00.04.01.00:1 Yhteistoimintasopimukset.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen aluekeskusrekisterin johtokuntaan
toimikaudeksi 1.6.2019–2022
Ykn § 8
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Yhteistyösopimuksessa on sovittu isäntäseurakunnan ja yhteistyöseurakuntien
kesken tehtävästä yhteistyöstä, työnjaosta, henkilöstöstä ja kustannusten jaosta seurakuntien kesken. Aluekeskusrekisterin johtosääntöön sisältyvät tarkemmat määräykset keskusrekisterin hallinnosta, henkilöstöstä ja heidän tehtävistään. Johtosäännön mukaan keskusrekisterin toimintaa johtaa ja valvoo
johtokunta, jonka jäsenmäärä määräytyy kulloinkin toimintaan osallistuvien
sopimuskumppanien lukumäärän mukaan siten, että Ylä-Savon seurakuntayhtymä valitsee johtokuntaan kaksi jäsentä, joista toinen on puheenjohtaja ja
muut sopimusseurakunnat kukin yhden jäsenen. Johtokunnan jäsenille tulee
lisäksi nimetä henkilökohtaiset varajäsenet. Ensimmäinen johtokunnan toimikausi on 1.6.2019–2022.
Yhteinen kirkkoneuvosto voisi nimetä seurakuntayhtymän edustajat aluekeskusrekisterin johtokuntaan. Johtosäännön mukaan johtokunnan jäsenten tulisi
olla ensisijaisesti kirkonkirjojenpitoon perehtyneitä viranhaltijoita. Varsinaisiksi
jäseniksi voitaisiin nimetä hallintojohtaja Katariina Bergbacka (henkilökohtainen varajäsen talouspäällikkö Marko Ropponen). Yhteinen kirkkoneuvosto
voisi nimetä toisen jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Johtokunnan puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi hallintojohtaja Katariina
Bergbacka.
Puheenjohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
1. että Ylä-Savon seurakuntayhtymän edustajiksi Ylä-Savon aluekeskusrekisterin johtokuntaan toimikaudeksi 1.6.2019–2022 valitaan hallintojohtaja
Katariina Bergbacka (henkilökohtainen varajäsen talouspäällikkö Marko
Ropponen) ja yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä henkilö sekä hänelle
henkilökohtainen varajäsen ja
2. että johtokunnan puheenjohtajaksi nimetään hallintojohtaja Katariina
Bergbacka.

Päätös:

Kohta 1) hyväksyttiin ja yhteinen kirkkoneuvosto valitsi johtokuntaan varsinaiseksi jäseneksi Lea Vornasen ja varalla Lauri Jäntin.
Kohta 2) hyväksyttiin.
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Palvelusihteerin palkkaaminen
Ykn § 9
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin liittyy 1.6.2019 alkaen Keiteleen, Vieremän ja
Rautavaaran seurakuntien jäsenrekisterityöt.
Keskusrekisterimme työvoimalla emme kykene hoitamaan kyseisten seurakuntien jäsenrekisteriä, joten tarvitsemme lisää työvoimaa. Vieremän seurakuntasihteeri Liisa Uotisen jäsenrekisterityöt päättyvät Vieremän seurakunnassa 1.6.2019, koska työt siirtyvät Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin.
Hän on työskennellyt:
- Vieremän seurakunnassa 1.4.–13.8.1982 toimistoapulaisena, 1.10.1984–
30.1.1987 toimistoapulaisena että talouspäällikön sijaisena.
- Iisalmen seurakunnassa toimistovirkailijana palkanlaskennassa 1.2.1987–
31.12.1988.
- Vieremän seurakunnassa kanslistina 1.1.1989 lähtien. Virka osa-aikaistettiin
1.3.2018 alkaen. Vuonna 2018 hänet on palkattu keskusrekisteriimme sukuselvitysruuhkaa purkamaan, noin 1 pv/vko.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) valita Liisa Uotisen palvelusihteerin toimeen 1.6.2019 lukien,
2) määritellä, että Liisa Uotisen tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmän
402 mukainen ja peruspalkka on 1.991,31 euroa ja
3) täyttää toimen ehdollisena ja vaali vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote palkkalaskenta
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Kiinteistö- ja hautaustoimen työntekijäjärjestelyjä
Ykn § 10
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Seurakuntayhtymässä on selvitetty työvastuita hautaus- ja kiinteistötoimessa.
Viimeisen viiden vuoden aikana on jätetty täyttämättä useita virkoja, kun
työntekijöitä on siirtynyt eläkkeelle. Nyt on ilmennyt tarvetta tehdä muutoksia
virkojen täytön suhteen, kun edelleen yksi henkilö on jäänyt jälleen eläkkeelle. Eläkejärjestelyitä on tehty seuraavasti:
- Seurakuntapuutarhuri on jäänyt eläkkeelle, virkaa ei ole täytetty.
- Hautaustoimen päällikön ja rekisteripäällikön tehtävät on yhdistetty eläkkeelle siirtymisten yhteydessä ja nykyinen palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
vastaa sekä hautaustoimesta että palvelutoimistosta ja keskusrekisteristä.
- Aluekeskusrekisterin toteutuessa palvelutoimiston ja keskusrekisterin tehtävät työllistävät palvelupäällikköä vielä entistä enemmän.
- Iisalmen seurakuntamestarin virka on täytetty ja tehtävään on valittu Hannu
Huttunen edellisen viranhaltijan Aino Ruotasen jäätyä eläkkeelle, mutta seurakuntamestarin vastuulle on entisten tehtävien lisäksi määritelty mm. hautausmaiden kesätyöntekijän esimiestehtävät ja ympäristöasioiden hoitaminen.
Käytännössä Huttunen on toiminut puoli vuotta vuodesta hautaustoimessa ja
puoli vuotta kiinteistötoimessa. Kesäaikana ja muutoinkin viikonloppuina ja
kiireisinä aikoina on käytetty paljon suntion sijaisia, monet sijaiset ovat nyt
luopumassa tehtävistään.
- Puoliksi kiinteistöillä ja puoliksi hautaustoimessa työskennellyt kiinteistönhoitaja Aarne Säisä on jäämässä eläkkeelle 1.4.2019 lukien ja työsuhdetta ei esitetä täytettäväksi.
- Sonkajärven seurakuntamestari Mauri Heiskaselle on siirretty koko yhtymän
kiinteistötyöntekijöiden (emäntiä lukuunottamatta) työvuorosuunnitelman
laadinta, joka alun perin oli Iisalmen seurakuntamestarilla. Hänen palkkaustaan on syytä tarkistaa vastaamaan työn vaativuuden lisääntymistä.
Yleensä seurakuntayhtymissä ja isommissa seurakunnissa on seurakuntapuutarhurin tai ylipuutarhurin virka, nyt sitä Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ei
ole lainkaan. Selkeintä olisi siirtää seurakuntamestari Hannu Huttunen täyttämättä olevaan seurakuntapuutarhurin virkaan. Seurakuntamestari Hannu
Huttusella on ylioppilaspohjainen puutarhurin tutkinto, jota seurakuntapuutarhurilta edellytetään. Lisäksi Huttusella on suntion ammattitutkinto ja ympäristöalan erikoisammattitutkinto ympäristökasvatuksesta.
Suunnitelman mukaan palvelupäällikkö vastaa edelleen myös hautaustoimesta
ja toimii seurakuntapuutarhurin esimiehenä.
Tässä yhteydessä Iisalmen seurakuntamestarin virka voidaan julistaa haettavaksi ulkoisella haulla.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) siirtää Hannu Huttusen täyttämättä olevaan seurakuntapuutarhurin virkaan
1.5.2019 lukien ja määrätä hänen vaativuusryhmäkseen 503 ja peruspalkaksi
2.442,58 euroa,
./..
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2) myöntää täyttöluvan Iisalmen seurakuntamestarin viralle ja julistaa sen
haettavaksi, hakuaika on 4.–22.2.2019 ja valitaan haastattelijoiksi yksi yhteisen kirkkoneuvoston edustaja, Iisalmen kirkkoherra, hallintojohtaja ja kiinteistöpäällikkö,
3) jättää täyttämättä Aarne Säisän kiinteistönhoitajan viran,
4) määrittelee seurakuntamestari Mauri Heiskasen vaativuusryhmäksi 403 ja
peruspalkaksi 1.2.2019 lukien 2.083,56 euroa, koska hänelle on siirretty kiinteistötyöntekijöiden työvuorosuunnittelutehtävät ja työn vaativuus on näin lisääntynyt. Aiemmin hänen peruspalkkansa on ollut 2.050,80 euroa ja vaativuusryhmä 402.

Päätös:

Kohta 1) hyväksyttiin.
Kohta 2) hyväksyttiin ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi haastattelutyöryhmään valittiin Tiina Juutinen.

Toimenpiteet:

Kohta 3)-4) hyväksyttiin.
-

ote palkkalaskenta

-

ote Hannu Huttunen, Mauri Heiskanen ja Riitta Kaasinen
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Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Ykn § 11
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön esitetään muutoksia niin, että jatkossa seurakuntapuutarhuri voi valita hautausmaan kesätyöntekijät, myöntää
hautaustoimen henkilöstön vuosilomat ja sairauslomat sekä valita tarvittaessa
sijaisia tehtäviin. Nykyisen nämä tehtävät on määritelty palvelupäällikön vastuulle.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä tarkennetaan myös siltä osin, että jos
viranhaltijalla on oikeus valita työntekijä tehtävään, hänelle annetaan jatkossa
myös oikeus erottaa työntekijä.
Kaavoitusasioiden hoitoa ei ole yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä, eikä
palvelualueiden johtosäännössä määritelty kenenkään tehtäväksi, ei kiinteistöpäällikön eikä hallintojohtajan. Selvyyden vuoksi esitetään, että yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännössä määritellään kaavoitusasioiden hoitaminen
hallintojohtajan vastuualueeseen. Kiinteistöpäällikkö kuitenkin osallistuu seurakuntayhtymän kaavoitusasioiden valmisteluun.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö alistetaan valtuuston päätöksen jälkeen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Lisätietona jaetaan yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöesitys muutetussa
muodossa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) päättää hyväksyä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muutetussa
muodossa ja
2) alistaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Palvelualueiden johtosäännön muuttaminen
Ykn § 12
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Palvelualueiden johtosääntöön esitetään vastaavia muutoksia kuin yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesääntöön, kun täytetään seurakuntapuutarhurin virka ja
kaavoitusasioiden valmisteluvastuu lisätään myös palvelualueiden johtosääntöön.
Lisätietona jaetaan palvelualueiden johtosääntöesitys muutetussa muodossa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
hyväksyä palvelualueiden johtosäännön muutetussa muodossa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Iisalmen seurakunnan I kanttorin (b-kanttori) viran täyttäminen
Iisalmen seurakuntaneuvosto 27.11.2018 § 109:
Martti Rytkönen on irtisanoutunut b-kanttorin virastaan jäädäkseen eläkkeelle
1.3.2019.
Vs. kirkkoherran ehdotus:

Päätös:

Ykn § 13

Seurakuntaneuvosto tekee I kanttorin (b-kanttori) viran täyttämistä koskevan
esityksen.
Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää kanttorin virka vakinaisesti. Tulevaisuus näyttää siltä, että yhtymän alueella tarvitaan kanttoreita. Virkaa auki pantaessa määritellään toimenkuva ottaen huomioon koko yhtymän työtilanne.
----------Iisalmen seurakunnassa on tähän saakka ollut kolme kanttorin virkaa, joista
yksi on nyt jäänyt eläkkeelle. Sonkajärven seurakunnassa toinen 60 %:n työajalla työskennellyt kanttori on nyt jäänyt eläkkeelle. Muissa yhtymän seurakunnissa on vain yksi kanttorin virka jokaisessa.
Vielä ei ole neuvoteltu mahdollisen yhteisen kanttorin viran yhteisistä järjestelymahdollisuuksista. Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on menossa
Veto 3 –hanke, jonka tavoitteena on tukea seurakuntia ja yhtymää seurakuntien perustehtävän toteuttamisessa niukentuneilla ja edelleen niukkenevilla
resursseilla. Tämä tarkoittaa työn ja tehtävänkuvien sekä rakenteiden uudelleen järjestelyitä, mikä on tehtävä yhteistoiminnassa työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Seuraava koko henkilöstön seminaari on 14.2.2019,
luottamushenkilöille tarkoitettu infotilaisuus 26.3.2019 ja luottamushenkilöiden ja työntekijöiden edustajien yhteinen seminaari 21.5.2019.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Iisalmen I kanttorin b-virka jätetään
vakinaisesti täyttämättä ja asiaan palataan, kun kehittämishankkeessa asiassa
päästään eteenpäin.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tiedottajan viran täyttäminen
Ykn § 14
Asian valmistelu: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on ollut haettavana tiedottajan vakinainen
virka. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.9.2018 § 103 päättänyt
julistaa haettavaksi tiedottajan viran 10.1.2019 klo 16 mennessä ja viran täytölle on annettu täyttölupa. Tiedottajan virka on ollut haettavana em. mennessä KirkkoHR:n kautta verkossa, seurakuntayhtymän omilla verkkosivuilla,
Te-toimistossa ja lisäksi virasta on julkaistu sosiaalisessa mediassa ja Iisalmen
Sanomissa sunnuntaina 16.12.2018.
Työtehtävien pääasiallisin tehtävä on verkkoviestinnän tukeminen. Tiedottaja
toimii Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnan ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän verkkosivujen päätoimittajana sekä
lisäksi seurakuntien verkkosivujen koordinointi-, päivitys- ja koulutustukena.
Tiedottaja toimii myös jäsenseurakuntien viestintätukena, johon kuuluu mm.
sosiaalisen median seuraaminen ja päivitys, esitteet, mainokset, tapahtumatiedotteet, valokuvaus, verkkojutut ja tapahtumien viestintäsuunnitelmat. Sisäisessä viestinnässä tiedottaja tukee intranetin päivityksessä. Tiedottaja toimii vastaavan tiedottajan sijaisena.
Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan alemman soveltuvan opistotasoisen tutkinnon suorittamista ja alan tuntemusta.
Tiedottajan virkaan valittavan tulee olla kirkon konfirmoitu jäsen hakuajan
päättyessä. Virka täytetään ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi haastattelutyöryhmään hallintojohtajan, vastaavan tiedottajan ja luottamushenkilöistä Tiina Juutisen ja Sirkku Muilun.
Tiedottajan virkaa haki hakuajan loppuun mennessä yhteensä 22 henkilöä.
Haastatteluun kutsuttiin Taru Nissinen, Maria Ojanperä, Jaana Rissanen, Anne-Pauliina Rytkönen ja Kaisa Rönkä. Kaisa Rönkä perui hakemuksensa
14.1.2019, eikä saapunut haastatteluun.
Haastattelut järjestettiin 14.–15.1.2019. Haastattelutyöryhmä esittää, että
virkaan valitaan Jaana Rissanen ja varalle Maria Ojanperä.
Tehdyn ansiovertailun ja kokonaisarvioinnin perusteella haastattelutyöryhmä
esittää Jaana Rissasen valintaa tiedottajan virkaan.
Lisätietona jaetaan:
- Ansiovertailu kaikista hakijoista (Sisältää osittain salassa pidettävää tietoa:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Haastattelumuistio, (Salassa pidettävä: JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Ansiovertailu haastatteluun osallistuneista hakijoista (Salassa pidettävä:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
./..
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Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) valita vakinaiseen tiedottajan virkaan Jaana Rissasen. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja haastatteluun perustuva myönteinen kokonaisvaikutelma,
2) tiedottajan palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 502:n mukaan ja peruspalkaksi määritellään 2.322,53 euroa.
3) Jaana Rissasen kieltäytymisen varalle valitaan Maria Ojanperä ja
4) tiedottajan viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa ja
virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun valittu on
toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös:

Jaana Rissanen on ilmoittanut hallintojohtajalle 24.1.2019, että ei ota virkaa
vastaan.
1) Hallintojohtaja muutti ehdotustaan siten, että yhteinen kirkkoneuvosto
päättää valita vakinaiseen tiedottajan virkaan Maria Ojanperän, päätösehdotus hyväksyttiin.
2) Päätösehdotus hyväksyttiin,
3) –
4) Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lausunnon antaminen Rantalan pappilan asemakaavan muutokseen liittyvään alustavaan
kaavaluonnokseen
Ykn § 15
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
25.9.2012 § 130 päättänyt esittää Iisalmen kaupungille Kirkonsalmentie
69:ssä Iisalmessa sijaitsevan Rantalan pappilan alueen asemakaavaa muutettavaksi. Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa tällä alueella sijaitsevat rakennukset ovat kategoriassa, jossa niistä on päätetty luopua.
Rantalan pappilan asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan
ympäristöön. Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.
Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella
on rakennuskielto.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä Iisalmen kaupungilla
21.5.–15.6.2018.
Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018.
Varsinainen kaavaluonnos valmistuu helmi-maaliskuussa 2019. Mielipiteet
kaavatyön pohjaksi laadituista alustavista luonnoksista voi toimittaa kaavoittajalle tammikuun 2019 loppuun mennessä osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi.
Kaavamuutosanomukset eteläpuolisten naapuritonttien osalta tulisi toimittaa
samaan osoitteeseen tammikuun loppuun mennessä, mikäli toivoo lisämaata
tonttiin liitettäväksi.
Lisätietona jaetaan kaavaluonnoksen pohjaksi laaditut alustavat suunnitelmat
A) ja B) sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma alueesta.

Hallintojohtajan ehdotus:

Kokouksessa oli asiantuntijana tämän §:n aikana asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori.
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) keskustelee Rantalan alueen kaavoitusvaihtoehdoista ja
2) esittää Iisalmen kaupungille Rantalan alueen kaavoituksen jatkamista
vaihtoehto B):n pohjalta, mutta jos olemassaolevan ns. Apupappilan säilyttäminen osoittautuu kannattamattomaksi tai vaikeaksi, voidaan valita
vaihtoehdoksi vaihtoehto A).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 19

29.1.2019

Jäsenen valitseminen Itä-Suomen it-aluekeskuksen johtokuntaan
Ykn § 16
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen
Evankelis-luterilaisen kirkossa on seurakuntien sopimuspohjaisesti muodostamat it-yhteistyöalueet ja jokainen seurakunta kuuluu johonkin it-alueeseen.
Kullakin it-alueella on oma it-aluepalvelukeskus, joka huolehtii alueen seurakuntien it-asioista. It-alueet mm. järjestävät, ohjeistavat ja hoitavat alueensa
seurakuntien käyttäjien tukipalvelut ja huolehtivat laitteistoasennuksista.
Kuopion hiippakunnan IT-alueen nimi on Itä-Suomen it-aluekeskus (Iita). Iitan johtosäännön mukaan aluekeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, jonka toimikausi on kirkkovaltuustojen toimikausi. Johtosäännön mukaan
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymällä on oikeus valita johtokuntaan yksi jäsen ja tälle henkilökohtainen varajäsen. Valinnassa tulee kiinnittää huomiota
henkilön IT-asiantuntemukseen. Jäsenenä on ollut edellisellä toimintakaudella
Marko Ropponen ja varajäsenenä Katariina Bergbacka.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Itä-Suomen it-aluekeskuksen johtokuntaan
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudelle 2019–2022.
Itä-Suomen it-aluekeskuksen johtokuntaan Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän jäseneksi valittiin vuosille 2019-2022 Marko Ropponen ja varalle Katariina Bergbacka.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 17
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 4.–31.12.2018, pykälät 283–289.
1.–21.1.2019, pykälät 1–2, 1–24 .
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 30.11.–31.12.2018, pykälät 83–86,
178–183. 1.–21.1.2019, pykälät 1–12, 1–8.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 4.–31.12.2018, pykälät 415–417. 1.–
21.1.2019, pykälät 1–5, 1–10.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 4.–31.12.2018, pykälät 42–46, 280–310.
1.–21.1.2019, pykälät 1, 1–19 .
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 22/2018, 28.12.2018: Kirkon säädöskokoelma nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista.
- 21 / 20.12.2018: Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun asetukseen.
- 20 / 20.12.2018: Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset vuodenvaihteessa.
- 19 / xx.12.2018: Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä.
- 18 / 10.12.2018: Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A9 / 20.12.2018: 1.Luotoisetujen verotusarvot 1.1.2019 lukien.
2.Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2019 lukien.
- A8 / 18.12.2018: 1.Luottamusmieskoulutus vuonna 2019.
2.Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2019
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 18
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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