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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 28
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 24.3.2020. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 29
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuomo Lahtinen ja Sirkku
Muilu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 30
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Määräalojen myyminen Iisalmen kaupungille koulun tonttia ja tarpeita varten
Ykn § 31
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Iisalmen kaupunginvaltuuston 11.2.2019 hyväksymässä ja osittain lainvoimaisessa (kaupunginhallitus määrännyt tulemaan voimaan 15.4.2019 § 86, MRL
201 § perusteella) Mansikkaniemen asemakaavassa on varattu
tontti uutta Mansikkaniemen koulua varten.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä omistaa osan koulun tonttiin liittyvistä maaalueista, jotka tulee nyt myydä Iisalmen kaupungille, jotta tontti voidaan
muodostaa asemakaavan mukaiseksi. Iisalmen kaupungin kanssa on neuvoteltu tarkemmin myytävistä alueista, ne ovat seuraavat:
-

1 613 m2 YO-tonttialuetta Mansikkaniementien eteläpuolella
2 327 m2 YO-tonttialuetta Mansikkaniementien pohjoispuolella
3 909 m2 vu- ja p -merkinnöillä olevaa urheilukenttäaluetta

Hinta tonttialueesta on sovittu olevan vertailuhintojen perusteella 14 €/m2 ja
urheilukenttäalueesta 5,5 €/m2. Yhteensä kauppahinnaksi tulee 76 609,50 euroa.
Pohjois-Savon Op-Kiinteistökeskus Oy on toimittanut arviolausunnon
31.3.2020 myytävien määräalojen markkina-arvosta.
Lisätietona jaetaan karttaliite myytävistä alueista ja arviolausunto.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1) se päättää myydä Iisalmen kaupungille yhteensä 7 849 m2:n suuruiset alueet 76 609,50 euron kauppahinnalla ja
2) myytävät alueet muodostuvat seuraavista alueista: Tila Pappila kiinteistötunnus 140-407-18-285 6 237 m2 ja tila Juhlakenttä kiinteistötunnus 140407-20-1149 1 612 m2.
Osmo Turkki esitti, että asia jätetään pöydälle ja urheilukenttäalueen hintaa
neuvotellaan ylöspäin. Pöydällepanoesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Osmo Turkki jätti eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan, liite 1.
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Tilojen vuokraaminen rakennettavalta Mansikkaniemen koululta
Ykn § 32
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Iisalmen kaupunki on suunnittelemassa Mansikkaniemelle uutta koulua, koulu
tulee sijaitsemaan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen välittömässä läheisyydessä.
Iisalmen kaupunginvaltuuston 4.12.2018 vahvistetussa ja osittain lainvoimaisessa (kaupunginhallitus määrännyt tulemaan voimaan 15.4.2019 § 86, MRL
201 § perusteella) Mansikkaniemen asemakaavassa Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistama Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tontti on varustettu
merkinnällä P/RM eli se on palvelurakennusten ja matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Tälle tontille on varattu sijoitettavaksi pysäköinti n. 36
autopaikalle, koska Ylä-Savon seurakuntayhtymä myy ja luovuttaa Iisalmen
kaupungille n. puolet nykyisestä paikoitusalueesta koulun piha-aluetta varten.
Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tontilla sijaitsee myös Metsämökkikerhotalo, jossa pidetään tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kerhoja (päiväkerhoja ja perhekerhoja). Uudet n. 36 autopaikkaa tulevat sijaitsemaan hyvin lähellä Metsämökkiä. Tulevaisuuden visiona on, että jos seurakuntayhtymä jossakin vaiheessa luopuu Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksesta ja sen tontista,
on järkevää, että samalla myydään koko asemakaavan mukainen tontti sisältäen Metsämökki-kerhotalon ja parkkipaikka-alueen.
Tästä syystä esitetään, että Iisalmen seurakunnan tarpeita varten vuokrataan
uudesta nyt suunnitteluun lähtevästä Mansikkaniemen koulusta tilat seurakuntatyön käyttöön. Iisalmen kaupunki on ilmoittanut, että se on mahdollista
ja seurakuntayhtymän edustaja otetaan mukaan koulun suunnitteluryhmään.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun §:n 14 mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta, joka koskee mm. asianomaisen seurakunnan toimintaa varten
rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen
muuttamista.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se päättää pyytää Iisalmen seurakuntaneuvostolta lausunnon Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta
kerhokäyttöön ja vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti, kun koulu valmistuu.
Vahvistettu Mansikkaniemen asemakaava löytyy oheisesta linkistä:
https://www.iisalmi.fi/loader.aspx?id=1755622c-65e0-48d0-b449
942813eed326
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteiselle kirkkoneuvostolle päättää pyytää Iisalmen seurakuntaneuvostolta
lausunnon Metsämökki-kerhotalon käytön lopettamisesta kerhokäyttöön ja
vuokratilojen hankkimisesta uudesta suunniteltavasta Mansikkaniemen koulusta. Metsämökki olisi käytössä siihen asti, kun koulu valmistuu. Lausunto
pyydetään 31.5.2020 mennessä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Väärnin leirikeskuksen hankesuunnitelma
Yhteinen kirkkoneuvosto 22.10.2019 § 133:
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Insinööritoimisto Savolainen Oy on laatinut tilatun Väärnin leirikeskuksen
hankesuunnitelman. Suunnitelmassa on esitetty vaihtoehtoina nykyisen rakennuksen kunnostaminen, rakennuksen peruskorjaus ja muutos talviasuttavaksi, päärakennuksen purkaminen ja kiinteistön myyminen ulkopuolisille taholle.
Sisäilmatyöryhmä on kokouksessaan 2.10.2019 esittänyt, että tiloja voidaan
käyttää edelleen kesäaikana, mutta talvikäytöstä luovutaan. Seurakuntayhtymän on kuitenkin pikaisesti päätettävä, mitä tämän kiinteistön osalta tehdään.
Myöskin koko kiinteistöstrategia on päivitettävä.
Lisätietona jaetaan Väärnin leirikeskuksen hankesuunnitelma.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Ykn § 33

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) merkitsee tietoonsa saatetuksi Väärnin leirikeskuksen hankesuunnitelman
ja
2) Väärnin leirikeskusta ei käytetä vuoden 2020 alusta lukien talviaikana
ajalla 1.9.-30.4.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Väärnin leirikeskuksen eri vaihdoista on keskusteltu saadun hankesuunnitelman mukaan. On myöskin selvitetty, löytyisikö uuden mahdollisen leirikeskuksen rakentamiseen ulkopuolisia rahoittajia – niitä ei ole löytynyt. Selvittelyissä
onkin vahvistunut kanta, että Väärnin leirikeskuksen käyttö tulisi lopettaa. Sen
jälkeen osa seurakuntien leireistä tulee järjestää ulkopuolisissa leirikeskuksissa.
Kirkkojärjestyksen 10 luvun §:n 14 mukaan seurakuntaneuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta, joka koskee mm. asianomaisen seurakunnan toimintaa varten
rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen
muuttamista. Lapinlahden seurakuntaneuvostolta tulee nyt pyytää lausunto
Väärnin leirikeskuksen käytön lopettamisesta.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää lausunnon Lapinlahden seurakuntaneuvostolta suunnitelmasta lopettaa Väärnin leirikeskuksen käyttö, jonka jälkeen osa yhtymään kuuluvien seurakuntien leireistä tulee järjestää ulkopuolisissa leirikeskuksissa. Lausunto pyydetään 30.9.2020 mennessä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kiinteistöpäällikön viran täyttäminen
Ykn § 34
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.12.2019 § 116 päättänyt julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran ajalle 5.1.―31.1.2020 ja viran täytölle
on annettu täyttölupa.
Kiinteistöpäällikön virka on ollut haettavana em. mennessä KirkkoHR:n kautta
verkossa, seurakuntayhtymän omilla verkkosivuilla, Te-toimistossa ja lisäksi
virasta on julkaistu lyhennetty ilmoitus Savon Sanomissa 5.1.2020.
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.
Kiinteistöpäällikön virkaan valittavan tulee olla kirkon konfirmoitu jäsen hakuajan päättyessä. Virka täytetään ehdollisena ja vahvistetaan sen jälkeen, kun
valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Valinnassa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 11.12.2019 haastattelutyöryhmään Arto Penttisen, Katariina Bergbackan, Raimo Haverisen ja Aila SiilinHuttusen.
Haastattelut pidettiin 10.2.2020. Soveltuvuustestit järjestettiin 26.2.2020.
Tehdyn ansiovertailun, soveltuvuustestin ja kokonaisarvioinnin perusteella
haastattelutyöryhmä esittää Jarno Rönkön valintaa kiinteistöpäällikön virkaan
ja varalle Jarmo Tuppuraista.
Lisätietona jaetaan:
- Yhdistelmä kaikista hakijoista (Sisältää osittain salassa pidettävää tietoa:
JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Haastattelumuistio, (Salassa pidettävä: JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Ansiovertailu haastattelussa ja soveltuvuustestissä osallistuneista hakijoista
(Salassa pidettävä: JulkL. 621/1999, 24 § 29 kohta)
- Soveltuvuustestin tulokset ovat jäsenten ja läsnäolo-oikeutettujen tutustuttavissa ennen kokousta.
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1) valita kiinteistöpäällikön virkaan Jarno Rönkön 1.5.2020 lukien. Valinnan
perusteena on koulutukseen, työkokemukseen, haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin perustuva myönteinen kokonaisvaikutelma,
2) kiinteistöpäällikön palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 602:n mukaan ja
peruspalkaksi määritellään 3 467,00 euroa,
./..
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./.. § 34
3) Jarno Rönkön kieltäytymisen varalle valitaan Jarmo Tuppurainen ja
4) kiinteistöpäällikön viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa ja virka täytetään ehdollisena siten, että vaali vahvistetaan, kun valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Markkinaoikeuden päätös Pyhän Ristin kirkon julkisivukorjaukseen liittyen
Ykn § 35
Markkinaoikeus on päätöksellään 10.2.2020 nro 37/20 hylännyt
Maalausliike Pöntinen Oy:n tekemän valituksen koskien kesällä 2019 tehtyä
Pyhän Ristin kirkon julkisivusaneerausta. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.4.2019 § 57 valinnut Pinnoitus-Pekka Oy:n tarjouksen, tarjouksen
urakkasumma oli 306 760 euroa (sis. alv 24 %). Työ on suoritettu ajalla
8.5.―30.9.2019.
Markkinaoikeus on katsonut, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti
katsoessaan, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen valittajan tarjouksessa esitettyjä hintoja koskeviin ehtoihin liittyvästä syystä. Valittajan tarjous on siten pitänyt tällä perusteella sulkea tarjouskilpailusta. Todettu
huomioon ottaen valitus on hylättävä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi Markkinaoikeuden
10.2.2020 nro 37/20 antaman päätöksen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Rippikoulumaksu vuodelle 2021
Ykn § 36
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Seurakuntien tarjoama rippikouluopetus on ilmaista, mutta rippikoululeireiltä
peritään maksu, jolla katetaan ruoka- ja majoituskustannuksia. Rippikoulumaksu tulee vahvistaa hyvissä ajoin, jotta maksun suuruus voidaan tiedottaa
seuraavan vuoden rippikoululeiriläisille ilmoittautumisten yhteydessä. Vuoden
2020 rippikoulumaksu leirien osalta on 17,50 euroa/päivä/henkilö ja päivärippikoulu on maksuton. Lisäksi on määritelty, että muualla pidettävien leirien
maksut vahvistaa yhteinen kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti.
Rippikoulumaksua korotettiin viimeksi vuodelle 2019 ja korotus oli 0,50 euroa
(noin 3 %), joten vuodelle 2021 maksua on tarpeen korottaa. Korotukseksi
ehdotetaan vuoden 2020 palveluhinnastoon tehtyä korotusta 3 %, jolloin se
rippikoulumaksun kohdalla olisi 0,50 euroa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vuoden 2021 rippikoulumaksuksi 18,00 euroa/päivä/henkilö ja määrittelee, että päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

-

ote seurakuntien kirkkoherrat ja nuorisotyö

-

ote laskutus/hallinto
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Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2019 tilinpäätöksessä
Ykn § 37
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kiinteistötoimen käyttötalouden nettokustannukset vuonna 2019
ylittivät talousarviomäärärahat yhteensä 277 631 eurolla. Ylitykset
täytyy käsitellä erillisenä asiana ennen tilinpäätöksen valtuustokäsittelyä,
vaikka muutosta vuoden 2019 talousarvioon ei enää voida tehdäkään.
Merkittävimpiä tulojen alituksia ja menojen ylityksiä olivat:

Hallintojohtajan ehdotus:

-

puunmyyntitulot olivat 99 301 euroa pienemmät kuin ennakoitiin ja kiinteistötoimen tulot yhteensä 43 435 euroa alle ennakoidun,

-

palvelujen ostot ylittyivät yhteensä 178 142 euroa ja suurimmat
poikkeamat olivat
o rakennusten kunnossapito ja kiinteistöjen huoltopalvelut, ylitys yhteensä 35 667 euroa,
o alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys 41 218 euroa
o koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, ylitys
24 536 euroa
o asiantuntijapalvelukset, ylitys 54 554 euroa ja

-

ostot ylittyivät yhteensä 84 071 euroa ja suurimmat poikkeamat olivat
o kalusteet, ylitys 16 699 euroa,
o muut koneet ja laitteet, ylitys 13 585 euroa,
o lämmitys, ylitys 17 244 euroa
o sähkö, ylitys 16 694 euroa
o rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet, ylitys 24 105 euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
vuoden 2019 kiinteistötoimen määrärahojen nettoylityksen 277 631 euroa.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kiinteistöjen suunnittelu- ja valvonta- ja sisäilma-asioiden asiantuntijapalvelut
kilpailutetaan mahdollisimman pian.
Toimenpiteet:
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019
Ykn § 38
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019 toteutui
59 093,44 euroa alijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi
muutosten jälkeen noin 118 000 euroa. Ennakoitua pienempi alijäämä aiheutui kirkollisverotilitysten noin 75 000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmasta määrästä.
Vuoden 2019 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja
-kulujen nettosumma oli 6 360 774 euroa, missä on ylitystä talousarvioon
verrattuna 0,8 % (51 412 euroa). Toimintakate kuitenkin kasvoi vuoteen
2018 verrattuna 1,4 % (89 019 euroa).
Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna henkilöstökulut vähenivät 3,1 % tai
132 902 euroa, mikä selittyy pääosin sillä, että osa tehtävistä oli täyttämättä
ja palkkojen sivukulut laskivat noin 0,8 %. Henkilöstökulut vähenivät siitä
huolimatta, että lomapalkkavelkaan tuli vuodelle 2019 noin 37 000 euron lisäkirjaus, kun 2018 se lisääntyi vain 2 700 eurolla. Henkilöstökulujen osuus
käyttötalouden kaikista menoista oli 53,9 %.
Kirkollisverotilitysten 2019 arvioitiin kasvavan 1,0 % tai 65 000 euroa vuoden
2018 arvioituun tilitysmäärään verrattuna. Kertymä oli vuoden 2019 marraskuuhun asti selvästi odotettua heikompi ja marraskuun lopussa olimme tilanteessa -7,4 % verrattuna tilanteeseen 11/2018. Se johtui ennakonpidätysten
vähentymisestä vuoden alusta käyttöön otetun tulorekisterin ilmoitusongelmista ja verokorttiuudistuksen kuukausikohtaisen tulorajan poistumisesta johtuen. Lisäksi vertailua vuoteen 2018 vaikeutti verotuksen valmistumisen aikataulumuutokset tai lähinnä valmistumisen portaittainen aikaistuminen.
Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset 2019 olivat 6 589 870 euroa, missä kasvua 2,4 % tai 157 314 euroa vuoteen 2018 verrattuna. Joulukuun suuresti tilannetta parantaneeseen tilitykseen vaikuttivat erityisesti verokorttiuudistuksen takia lisäprosentilla perityt ennakkoverot ja kirkollisveron
jako-osuuden säilyminen ennallaan 2,89 %-yksikössä.
Yhteisövero-osuuden korvannutta kuntien asukaslukuun perustuvaa valtion
rahoitusta seurakuntayhtymälle tilitettiin 762 384 euroa, mikä oli 3,3 % vähemmän kuin 2018. Kirkollisverotilitysten ja valtionrahoituksen kokonaismäärä
lisääntyi vuoteen 2018 verrattuna 1,8 % tai 131 386 euroa.
Tuloslaskelman vuosikate oli 368 411 euroa, mikä ei riittänyt kattamaan
suunnitelman mukaisia poistoja 452 319 euroa.
Investointien bruttomeno oli 505 643 euroa ja suurimpana kohteena
Iisalmen Pyhän Ristin kirkon julkisivun ja ikkunoiden kunnostus; bruttokustannukset 289 775 euroa ja kirkkohallituksen rakennusavustus 112 400, jolloin nettokustannukseksi jäi 177 375 euroa. Muita kohteita olivat Iisaaren leirikeskuksen lopputyöt, Iisalmen seurakuntatalon katon maalaus, uusi pakettiauto kiinteistötoimeen ja sähköurut Alapitkän kirkkoon.
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Rahoituslaskelman mukaan investointiosan nettosumma (investoinnit
505 643 – rahoitusosuudet 212 522 – pysyvien vastaavien myyntitulo 34 074)
oli 259 047 euroa ja tulorahoitus (vuosikate – myyntivoitot) yhteensä
336 587 euroa riitti kattamaan investoinnit. Rahavarat vähentyivät
vuoden 2019 aikana yhteensä 109 661 euroa.
Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden 2019 aikana yhteensä 624 jäsenellä ja oli 31.12.2019 yhteensä 30 396. Muutos
on suunnilleen seurakuntayhtymän toiminta-ajan vuosittaista keskiarvoa vastaava ja hieman pienempi kuin 2018 (-715). Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa tulevien vuosien kirkollisveron jako-osuuksiin alentavasti.
Vuosi 2019 oli toteutuneiden talouslukujen mukaan kokonaisuudessaan odotusten suuntainen, mutta pääluokkien kohdalla oli hyvin suuria poikkeamia.
Seurakuntien toteuma alittui 217 000 ja seurakuntayhtymän pääluokkien ylittyi 268 000 eurolla, mikä johtui pääasiassa kiinteistötoimen ylityksestä. Tulosta parantavien kertaluonteisten erien (mm. kiinteistöjen myyntivoitot) vaikutus tulokseen oli aikaisempiin vuosiin verrattuna selvästi pienempi.
Taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämiä vuoden 2019 alijäämän
kirjauksen jälkeen 31.12.2019 jäljellä 2.333.783 euroa.
Taloustilanne tulee jatkossa olemaan erittäin haastava, sillä kirkollisveron jako-osuus 2/2020 alkaen on 2,77 %, missä vähennystä peräti 0,12 %yksikköä. Lisäksi tällä hetkellä talouden osalta ennennäkemättömän suurta
epävarmuutta aiheuttaa meneillään oleva korona-pandemia, jonka vaikutusta
talouskehitykseen ei tässä vaiheessa pysty realistisesti arvioimaan. Se on selvää, että yleinen taloustilanne heikkenee dramaattisesti ympäri maailmaa.
Talousarviossa vuodelle 2020 ennakoitiin käyttötalouden vähennyksistä huolimatta noin 114.000 euron alijäämää, mutta äkillisesti muuttuneen yleisen taloustilanteen takia on syytä varautua suurempaan alijäämään.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Lisätietona jaetaan tasekirja vuodelta 2019 sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden
2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän
alijäämä 59 093,44 euroa vuodelta 2019 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 39
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 18.2.2020 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön.
18.2.2020 päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§

1
2
3
4
5

§6
§7
§8
§9

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman hyväksyminen
Kiuruveden seurakunnan anomus liittyä Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
18.2.2020 tekemät päätökset.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kirkkohallituksen rakennusavustus Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkossa ja kellotapulissa vuonna 2020 tehtäviin korjauksiin
Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2019 § 166
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
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
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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 %.
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.
./..
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Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ykn § 40

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Toimenpiteet:

Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta rakennusavustusta
Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkossa ja kellotapulissa vuonna 2020
tehtäviin korjauksiin mahdollisen enimmäismäärän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Sukevan kirkon julkisivun korjauksesta on saatu tarkennettu hankesuunnitelma ja kustannusarvio, joiden perusteella päivitetään rakennusavustusta.
Korjausten arvioitu kokonaiskustannus on noussut 120 753 euroon, jolle haetaan kirkkohallituksen rakennusavustusta enimmäismäärä.
Ylä-Savon seurakuntayhtymä hakee kirkkohallitukselta tarkentuneen suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti rakennusavustusta Sonkajärven seurakunnan Sukevan kirkossa ja kellotapulissa vuonna 2020 tehtäviin korjauksiin
mahdollisen enimmäismäärän.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote ja hakemus kirkkohallitukseen
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Pielaveden kirkon vesikaton huoltomaalaus ja korjaus
Ykn § 41
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Vuoden 2020 talousarviossa on 180 000 euron suuruinen määräraha investointiosassa Pielaveden kirkon vesikaton huoltomaalauksen ja korjaukseen.
Hanke käsittää Pielaveden kirkon vesikattosaneerauksen suunnitelmien ja
työselityksien mukaisessa laajuudessa. Urakkaan kuuluvat vesikaton maalausja kunnostustyöt sekä kattoturvatuotteiden ja katon sadevesijärjestelmän uusiminen saattolämmityksineen kokonaisurakkana sisältäen suojaus- ja telinetyöt sekä siivous- ja jätekustannukset.
Tarjoukset tuli jättää viimeistään perjantaina 13.3.2020 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta.
Urakan aikana urakoitsijoita pyydettiin erittelemään sähkötyöt erillishinnalla.
Rakennuttaja on päättänyt teettää sähkötöistä laajemman suunnitelman ja
jättää sen kokonaan pois urakasta. Sähkötyöt toteutetaan erillisellä hankinnalla.
Lopullisista tarjouksista edullisin on Pinnoitus Pekka Oy:n tarjous 107 000 euroa (sis. alv 24 %).
Lisätietona jaetaan tarjousten avauspöytäkirja.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tilata Pielaveden kirkon vesikaton huoltomaalauksen ja korjauksen Pinnoitus Pekka Oy:ltä hintaan 107 000 euroa (sis.
alv 24 %). Sähkötyöt toteutetaan erillisellä hankinnalla.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote tarjoajat
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Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen vuokran perimättäjättäminen
Ykn § 42
Metsäpirtin Pitopalvelu anoo, että Ylä-Savon seurakuntayhtymä ei perisi heidän ravintolatoimintaan varatusta tilasta vuokraa nyt, kun Suomen hallitus on
kieltänyt kaikki yli 10 henkilön tilaisuudet ja päättänyt sulkea kaikki ravintolat
viimeistään 29.3.2020. Yrittäjän mukaan kaikki kevään tilaisuudet on peruttu.
Erittäin poikkeukselliset sulkemiset ja tilaisuuksien pitokiellot liittyvät meneillään olevaan koronaepidemiaan.
Useat vuokranantajat, kuten valtakunnan tasolla Ilmarinen ja esim. Ylä-Savon
sotekuntayhtymä Iisalmessa ovat tehneet päätöksiä olla perimättä yrittäjiltä
vuokraa siltä ajalta, kun valtiovalta on kieltänyt omilla päätöksillään kokoontumisen ja liiketoiminnan tiloissa. Seurakuntayhtymän olisi syytä tehdä samanlainen päätös, jotta ainakin tältä osin yrittäjällä olisi mahdollisuus jatkaa
yritystoimintaa tiloissa jatkossakin.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää olla perimättä Metsäpirtin Pitopalvelu Ky:ltä
vuokraa Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen tiloista ajalta 1.4.-31.5.2020,
koska Suomen hallitus ja Pohjois-Savon AVI ovat kieltäneet koronavirusepidemian vuoksi julkiset tilaisuudet yli 10 henkilöiltä ja ravintolat on päätetty
sulkea. Asiaan palataan myöhemminkin, jos tilanne vielä jatkuu tämän jälkeen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 43
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 6.2.–19.3.2020, pykälät 10–19, 18–26.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 6.2.–18.3.2020: pykälä 5.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 18.1.–18.3.2020: pykälät 4–10, 30–73.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 6.2.–18.3.2020, pykälät 7–14.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 10 / 13.3.2020: Suomi.fi –viestit ―palvelun käyttöönotto
- 9 / 2.3.2020: Koronavirus COVID-19.
- 8 / 25.2.2020: Kellonaikatarkennus – Talvisodan päättymisen vuosipäivä.
- 7 / 18.2.2020: Kirkon nelivuotiskertomus 2016–2019.
- 6 / 17.2.2020: Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020.
- 5 / 14.2.2020: Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen.
- 4 / 10.2.2020: Talvisodan päättymisen vuosipäivä.
- 3 / 7.2.2020: Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2019.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A3 / 9.3.2020: Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen
työn viranhaltijan asemasta työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020
lukien.
- A2 / 14.2.2020: 1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2020. 2. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan.

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

-

Merkittiin tietoonsa saatetuksi Sonkajärven seurakuntaneuvoston tyytymättömyys Kaarakaisen testamentin kirjanpitomenettelyyn.

-

Yhteisen kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään 21.4.2020 kokoussuunnitelman mukaan teams-kokouksena. Valtuuston kokouksen pitoasiaa
vielä selvitetään.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 44
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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