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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 57
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 12.5.2020. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 58
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Osmo Turkki ja Jaakko
Jääskeläinen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 59
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hoitamattomien hautojen kuuluttaminen
Ykn § 60
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Kirkkolain 17 luku 5 §:n 3 ja 4 momentit:
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa
hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun
päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11
§:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa
tarkoitetusta tai muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on
pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan
haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jos
hautapaikka jätetään hoitamatta, voi kirkkoneuvosto julistaa sen menetetyksi
ja ottaa sen seurakunnan haltuun Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan.
Seurakuntapuutarhuri Hannu Huttusen, seurakuntamestari Raili Räihän sekä
palvelupäällikkö Riitta Kaasisen 30.9.2019 tekemässä hautausmaatarkastuksessa esitetään, että Ylä-Savon seurakuntayhtymä laittaisi vireille hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn Pielaveden Kirkon ja Lehtolammin hautausmailla kuuluttamalla haudat.
Lisätietona jaetaan luettelo kuulutettavaksi esitettävät hoitamattomista haudoista.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
1) lisätietona jaettavan luettelon mukaiset haudat kuulutetaan hoitamattomuudesta KL 17 luvun 5 §:n mukaan. Kuulutettaville haudoille asetetaan
siitä ilmoittava tiedote. Kuulutus julkaistaan Pielavesi-Keitele –lehdessä,
Pielaveden seurakunnan nettisivuilla, hautausmaiden ilmoitustauluilla ja
2) poistettujen kivien sijoituspaikka on Lehtolammin hautausmaan päädyssä
ja Kirkon hautausmaan kivien Hiekkaniemen varastorakennuksen takana.
Poistettuja hautakiviä säilytetään toistaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Koronaepidemian vaikutus seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaan
Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2020 § 52:
Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen
hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata
väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat
voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi
poikkeusolot.
Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.
Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.
Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17.
maaliskuuta 2020.
Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta
kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja
huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät
niin.
Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä
keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä
esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien
lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.
Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla,
muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.
Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot,
kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta
ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2020 § 52:
Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä
ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja
lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai
tukihenkilö synnytysosastolla.
Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista
muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat
olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
Piispat ovat oheistaneet seurakuntia kirjeellään 17.3.2020 seuraavasti:

”Piispat ovat yhdessä päättäneet, että jumalanpalvelukset julkisina tilaisuuksina keskeytetään toistaiseksi. Jumalanpalvelukset kuitenkin pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään
internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.
Jokaisen seurakunnan pääkirkko on auki edellä mainitun jumalanpalveluksen
jälkeen vähintään kaksi tuntia hiljentymistä ja yksityistä rukousta varten. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä keskustelua ja sielunhoitoa
varten. Kyseessä ei ole yleisötilaisuus, mutta kirkko on auki. Hiljentymisen ja
rukouksen mahdollistaminen kirkkotilassa on piispojen mukaan kansakunnan
kriisinkestävyyden kannalta tärkeä asia.
Seurakuntalaisille informoidaan yksityisen ehtoollisen ja sielunhoidon mahdollisuudesta. Näitä toteutettaessa noudatetaan hyvää hygieniaa aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.
Kirkolliset toimitukset hoidetaan poikkeusjärjestelyin. Yhdessä perheiden ja
omaisten kanssa sopien kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään
noin 10 ihmistä. Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös suositaan.
Muu seurakuntien normaali viikkotoiminta keskeytetään toistaiseksi, mutta
siirretään verkossa tapahtuvaksi aina kuin se on mahdollista.
Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa on tärkeää, että seurakunnat välittävät
toivon ja luottamuksen sanomaa. Monet ovat huolissaan ja kaipaavat sielunhoitoa, kuunteluapua ja lohtua. Piispat rohkaisevat seurakuntien työntekijöitä
käyttämään kaikki käytettävissä olevat tekniset välineet tässä työssä.
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2020 § 52:
Piispat kehottavat nyt seurakuntia ja kristittyjä rukoilemaan erityisesti sairaiden ja sairastumista pelkäävien puolesta. Kirkossa muistetaan esirukouksessa
erityisesti terveydenhoitohenkilökuntaa ja muita kriisin keskellä vastuuta kantavia.
Kirkon pysyvänä rukousaiheena on myös tasavallan presidentti, eduskunta ja
maan hallitus sekä muut päättäjät. Kirkon esirukous ei kuitenkaan
tunnusta rajoja, vaan sulkee sisäänsä kaikki maat ja kansat tämän ajankohtaisen globaalin koronatilanteen keskellä.”
Kirkkohallituksen täysistunto on pidetty 24.3.2020 ja päättänyt erityisjärjestelyistä poikkeusoloihin liittyen, mm. sähköinen kokoustaminen on tullut nyt
mahdolliseksi. Ja päätösvaltaa on mahdollista siirtää valtuustolta neuvostolle
kiireellisissä tapauksissa.
Tilanne 17.4.2020: Suuri osa suosituksista ja rajoituksista on voimassa 13.5.
saakka, kuten esimerkiksi yli 10 henkilön kokoontumiskielto. Myös koulut on
suljettu tämänhetkisen tiedon mukaan 13.5. saakka. Ravintolat ja kahvilat on
suljettu toukokuun loppuun asti.
Seurakuntien kuten muidenkin julkisyhteisöjen ja yritysten taloudellinen tilanne on epidemian ja toimintojen sulkemisen vuoksi poikkeuksellisen huono.
Seurakuntien osalta lähtökohta jo ennen epidemiaa oli vaikea, kun kirkollisveron jako-osuus pieneni helmikuun 2020 alussa 4,2 %. Työllisyystilanteen heikentyessä kirkollisverotilitykset tulevat vähenemään enemmän mutta tässä
vaiheessa on mahdotonta arvioida tarkemmin, kuinka paljon.
Vähentymiseen vaikuttaa, kuinka pitkään työllisyyteen vaikuttavat rajoitukset
ovat voimassa. Jos rajoituksia päästään purkamaan nopealla aikataululla, voisi
vähentyminen olla parhaassa tapauksessa luokkaa 5 prosenttia. Jos epidemia
ja rajoitukset jatkuvat pidempään, voi se pian olla jopa 10 prosenttia tai ylikin. Jotkut seurakuntataloudet ovat jo päättäneet käynnistää yt-neuvottelut
tilanteen johdosta ja meilläkin se on todennäköisesti edessä poikkeusolojen
jatkuessa pidempään.
Seurakuntayhtymän johtoryhmä on linjannut, että henkilökunnalle etsitään
uusia tehtäviä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja lomautussuunnitelmia ei
vielä ryhdytä tekemään. On mahdollista pitää vuosilomia, säästövapaita tai
lomarahavapaita jo etukäteen.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee koronaepidemian aiheuttamista vaikutuksista seurakuntien toimintaan ja henkilökunnan asemaan.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2020 § 52:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Keskusteluissa painotettiin vuosilomien, säästövapaiden tai lomarahavapaiden
pitämistä jo toukokuusta lähtien. Lisäksi selvitetään muita toimenpiteitä kriisin
jatkuessa. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
--------------

Ykn § 61

Kirkon työmarkkinalaitos on linjannut päätöksellään 25.3.2020 lomautustiedusteluihin seuraavasti:
”Seurakunnista on tullut kysymyksiä Kirkon työmarkkinalaitokselle lomautuksista koronavirustilanteeseen liittyen. Kirkon työmarkkinalaitos toteaa, että
seurakunnissa tulisi nykyisessä tilanteessa pyrkiä lomautusten sijasta kaikin
tavoin suuntaamaan koko henkilöstön työvoima tukemaan luovasti seurakunnan jäsenten ja koko yhteiskunnan selviytymistä nykyisen kriisitilanteen yli.
Jos lomautus kuitenkin osoittautuu seurakunnassa välttämättömäksi, Kirkon
työmarkkinalaitos painottaa, että lomautusprosessia koskevia sääntöjä Kirkon
yhteistoimintasopimuksessa (KirVESTES liite 10, luku 3), kirkkolaissa (KL 6:45
§) ja työsopimuslaissa (TSL 5:4 §) on noudatettava. Tämä koskee myös lomautusprosessin määräaikoja, eikä niihin ole kirkon osalta tulossa muutoksia.
Määräaikojen noudattaminen tarkoittaa, että lomautus voi alkaa aikaisintaan
runsaan kuukauden kuluttua siitä, kun henkilöstölle on annettu ilmoitus lomautusmenettelyn (tuta-menettelyn) käynnistämisestä.”
Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 6.5.2020 ja päättänyt seuraavaa:
Hallintojohtajan ehdotus:
Johtoryhmä esittää, että tuta-neuvotteluihin ei nyt keväällä 2020 lähdetä,
vaan ryhdytään seurakunnittain seuraaviin toimenpiteisiin:
1) vuosilomia pidetään kesäaikana normaalia enemmän, ja töitä tehdään
talviaikana enemmän silloin, kun myös työtä on enemmän,
2) selvitetään, voidaanko lomarahoja pitää vapaana, vaikka Kipan asettama
määräaika onkin jo mennyt
3) selvitetään yksiköittäin muut säästökohteet, joista voidaan säästää kesken
vuoden,
nyt esim. leiriä ja retkiä jää pitämättä ja määrärahoja näiltä osin säästyy,
4) keskustellaan muista mahdollisista näkemyksistä asian ratkaisemiseksi.
Päätös:
Kohta 1) Hyväksyttiin.
Kohta 2) Hyväksyttiin niin, että lomarahojen vaihtaminen on vapaaehtoista.
Selvitetään, voitaisiinko siitä saada jotakin kompensaatiota. Kipasta selvitetään, voidaanko lomarahojen vaihtoa vielä tehdä (selvitetään heti tänään).
./..
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Kohta 3)
Säästökohteet voidaan laskea, kun tiedetään, mitä säästyy. Pidetään omat
teams-palaverin jokaisen kirkkoherran kanssa erikseen, mukana Marko ja Katariina.
Todettiin, että yhteinen kirkkoneuvosto tekee näistä kaikista asioista, kuten
lomautuksista/tuta-neuvotteluista lopullisen päätöksen.
Yhteistyötoimikunta 8.5.2020:
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa johtoryhmän asiaa koskevasta ehdotuksesta.
Päätös: Yhteistyötoimikunta puoltaa johtoryhmän esitystä seuraavin ehdoin:
1) Lomarahojen vaihtaminen on vapaaehtoista ja
2) Tulevaisuudessa tiedoksi, että tällaisessa tilanteessa työntekijälle lomautus
on edullisempaa, kuin lomarahojen vaihto vapaaksi.

Hallintojohtajan ehdotus:

Vuoden 2020 taloutta tasapainotetaan kesken vuoden seuraavasti:
1) vuosilomia pidetään kesäaikana normaalia enemmän, ja töitä tehdään
talviaikana enemmän silloin, kun myös työtä on enemmän,
2) esitetään työntekijöille, että lomarahoja vaihdettaisiin vapaaehtoisesti
vapaaksi ja
3) selvitetään yksiköittäin muut säästökohteet, joista voidaan säästää
kesken vuoden, nyt esim. leiriä ja retkiä jää pitämättä ja määrärahoja
näiltä osin säästyy.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän puunmyynti kesällä 2020
Ykn § 62
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry on seurakuntayhtymän toimeksiannosta pyytänyt tarjouksia puunmyynnistä kesälle 2020. Hakattavat leimikot on lueteltu
alla:
- Lapinlahdella, kylässä 412, Pappila-tilalla 7:69 ja Väisälä tilalla 57:3
- avohakkuu 11.9 ha, hakkuukertymäarvio 2 375 m3
- harvennus 21.1 ha, hakkuukertymäarvio 1 113 m3
- ensiharvennus 7.2 ha, hakkukertymäarvio 336 m3
- Iisalmessa, kylässä 407, Pappila-tilalla 18:285
- ensiharvennus 7.2ha, hakkuukertymäarvio 404 m3
- harvennus 8.3ha hakkuukertymäarvio 557 m3
- Pielavedellä, kylässä 422, Pappila-tilalla 16:112
- avohakkuu 5.6ha, hakkukertymäarvio 1 236 m3
- Keiteleellä, kylässä 408, Riikanperä-tilalla 6:16
- ensiharvennus 9.1ha, hakkukertymäarvio 545 m3
- Sonkajärvellä, Rutakko-kylässä, Pappila tilalla 24:58
- harvennus 4.4ha, hakkuukertymäarvio 242 m3
Määräaikaan mennessä saatiin tarjouksia seuraavasti: Lapinlahden leimikoista
saatiin viisi tarjousta, Iisalmen leimikoista viisi tarjousta, Pielaveden leimikoista neljä tarjousta, Keiteleen leimikosta kuusi tarjousta ja Sonkajärven leimikoista neljä tarjousta. Leimikot ovat sulan maan aikana hakattavia ensiharvennuksia, harvennuksia ja päätehakkuita.
Kiinteistöpäällikkö voi viranhaltijapäätöksellä tehdä yksittäisen metsänhakkuusopimuksen 30 000 euroon saakka. Tämän ylittävistä metsänhakkuusopimuksista päättää yhteinen kirkkoneuvosto.
Lisätietona jaetaan tarjoustenavauspöytäkirja.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat puukaupat:
1) Lapinlahden leimikkojen osalta harvennus ja ensiharvennuskohteet Harvestia Oy:lle hintaan 33 597 euroa ja avohakkuukohteet Keitele Forest Oy:lle hintaan 104 901 euroa.
2) Iisalmen leimikko Metsäliitto osuuskunnalle hintaan 19 021 euroa.
3) Pielaveden leimikko: Iisalmen Sahat Oy:lle hintaan 53 652 euroa,
4) Keiteleen leimikko: Vapo konsernille hintaan 9 355 euroa,
5) Sonkajärvi leimikko Iisalmen sahat Oy:lle hintaan 6 858 euroa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 148:
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on vuosina 2018–2019
ollut käynnissä Veto 3 –kehittämishanke. Hankkeelle on saatu kehittämisavustusta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta 10.000 euroa vuodelle 2018 ja
20.000 euroa vuodelle 2019. Organisaation omarahoitusosuus on syntynyt
laskennallisina henkilöstön osallistumispäivinä sekä tilaisuuksien järjestämisen
kustannuksina.
Veto-hankkeessa kehittämisen lähtökohtana ja tavoitteena ovat olleet talouden reunaehdot eli niukkenevat voimavarat tilanteessa, jolloin Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen eri seurakuntien perustehtävät tulisi saada hoidettua
nykyistä vähemmillä resursseilla. Kehittämistyön tavoitteena on ollut selvittää
ja analysoida, millaista kehittämistä tulisi kohdentua Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen viiden seurakunnan
1) eri rakenteisiin (yhtymän ja seurakuntien organisoituminen, valta, johtaminen, viestintä, yhteistoiminta),
2) henkilöstövoimavaroihin (sijoittuminen, oikeudenmukainen kohdentuminen, seurakuntien kesken, henkilöstön joustavaa käyttö ja liikkuvuus),
3) työalojen väliseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon,
4) henkilöstön osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen laajasti niin,
että seurakuntien perustehtävä ja sitä tukevat yhtymän palvelut saataisiin
toteutettua vaikuttavasti ja laadukkaasti sekä henkilöstön työhyvinvointia
ja jaksamista tukien.
Kehittämisprosessin aikana on saatu koko henkilöstö ja luottamushenkilöt
ymmärtämään paremmin organisaation (yhtymä ja seurakunnat) nykyinen taloudellinen tilanne, laskussa oleva yhtymän seurakuntien jäsenmäärä sekä
niihin liittyvät tulevaisuuden ennusteet. Tämän tietoisuuden kautta on saatu
syntymään parempaa ja syvällisempää ymmärrystä, vastuullisuutta ja sitoutumista organisaation yhteiseen kehittämiseen.
21.5.2019 pidetyssä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä kehittämistilaisuudessa arvioitiin kolmea eri organisoitumisen vaihtoehtoa eri näkökulmista. Niitä olivat: Nykyinen yhtymämalli, Yhtymä + -malli ja Yksi seurakunta. Näistä organisoitumisen vaihtoehdoista suurin osa toukokuun 2019 tilaisuuteen osallistuneista kannatti yhden, yhteisen seurakunnan mallia.
Keiteleen seurakunta on liittynyt kehittämishankkeeseen mukaan kesäkuussa
2019 sen jälkeen, kun Keiteleen seurakunta on päättänyt liittyvä Ylä-Savon
seurakuntayhtymään vuoden 2021 alusta lukien.
Ohjausryhmä toteaa, että jatkossa yhden seurakunnan mallilla on myönteisiä
piirteitä, joilla olisi mahdollista saada parannusta nykytilanteen kehittämistarpeisiin sekä myös talouden, jäsenkehityksen ja henkilöstön tilanteeseen. Yhden seurakunnan mallin etuja ovat seuraavat:
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 148:
1 TALOUS JA VOIMAVARAT
- Seurakuntaelämää voi kehittää yhdistämällä kaikki voimat yhteen => sama ”firma” ja yksi talousarvio.
- Yhteisistä resursseista sopiminen helpompaa.
- Seurakuntien henkilöstön voi kohdistaa paremmin  kustannussäästöt
- Toiminnan suhteuttaminen niukkeneviin resursseihin onnistuu.
2 JOUSTAVA MALLI JA IDENTITEETIT
- Organisaation muokkaus itse parhaaksi katsomallamme tavalla – voi kokeilla uutta ja palata takaisin ja valita uuden suunnan
- Eri (alue)seurakunnilla on omat identiteetit. (Vaikka olisi yksi seurakunta,
niin eri alueen nimi osoittaa seurakunnan mm. Sonkajärven alueseurakunta).
- Yhdelle seurakunnalle muotoutuisi identiteetti.
3 PÄÄTÖKSENTEKO, LUOTTAMUSHENKILÖT
- Selkeyttä päätöksentekoon, yksinkertaistaisi hallintoa => yksi seurakunta- tai kirkkoneuvosto ja -valtuusto JA alueneuvostot => vaalit vähenee 5
1 ja niihin liittyvä työ vähenee, ei 5-kertaisia srk-neuvostoja ja -vaaleja
=> säästöt
4 HALLINTO
- Hallinto kevenee, tiivistyy, on yksinkertaisempaa - ei päällekkäistä ja moninkertaista työtä (esim. vaaleissa seurakuntasihteerien työt vähenevät)
- Hallinto ja toiminta “samoissa käsissä”, alueseurakunnissa kevyt hallinto
=> yhteissuunnittelu, hankinnat, rekrytoinnit => toiminta tehostuu =>
talous hallinnassa
- Talous-, hallinto-, viestintä- ja kiinteistöasioiden edelleen kehittäminen
paranee
- Viestintä: yhdet verkkosivut (ennen 7) - yksi ulkoinen ja yksi sisäinen/Intra => tulisi aikaa tapahtumaviestintään, vapautuisi voimavaroja
muualle.
5 YHTEINEN TOIMINNAN SUUNNITTELU, PAIKALLINEN TOIMINNAN
SUUNNITTELU JA YHTEISTYÖ
- Keskitytään perustehtävään ja johtaminen, suunnittelu ja seuranta saadaan paranemaan (turhaa jää pois).
- Vain yksi/yhteinen toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) ja paikallisen
toiminnan suunnittelua.
- Yhteistyö paranee - ollaan samassa veneessä => hyvien käytäntöjen jakaminen mahdollistuu paremmin
6 JOHTAMINEN JA SISÄINEN ORGANISOITUMINEN
- Yksi kirkkoherra, esimiesroolit selkeytyvät.
- Perustehtävään enemmän aikaa, kun papistolta poistuu hallintotöitä,
enemmän aikaa ihmisille, papin työ paikkakunnalla vahvistuu  voi tehdä
paremmin papin töitä.
- Työalojen yhteensovittaminen iso mahdollisuus.
./..
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7 HENKILÖSTÖ: kohdentaminen, liikkuvuus, työaika, työn kuormitus ja työhyvinvointi
- Henkilöstön sijoittaminen, töiden parempi kohdentaminen mahdollistuu –
tuuraukset ja sijaiset jne.
- Liikkuvuus paranee, jo nyt valmiutta liikkua eri paikkakunnille, helpointa
järjestää.
- Työajattomien työaikaan siirtyminen (= työsuojelullinen toimenpide, työaikalain muutokset) - edellytys työmäärän tasaiselle jakautumiselle työntekijöiden kesken. Henkilöstön työkuormitusta voidaan tasata, palvelutoimiston työkuorma tasoittuu.
Veto 3 -hankkeen laajennettu ohjausryhmä esittää, että yhden seurakunnan
mallista päätetään selvityksessä esitellyssä järjestyksessä ja aikataulussa. Esityksen mukaan jokainen nykyisistä seurakunnista säilyttää nimensä alue- tai
kappeliseurakuntana. Lisäksi jokainen seurakunta toimii toisen seurakunnan
kanssa (seurakuntaparit), jonka kanssa toimitaan ja palveluja tuotetaan yhteistyössä ja nykyistä tiiviimmin. Se mahdollistaa myös sijaistamiset.
Esitettyyn käsittelyjärjestykseen sisältyy mm. henkilökunnan ja seurakuntalaisten kuuleminen, yhteistyötoimikunnan lausunnon saaminen (tutamenettely, joka on ns. yt-menettelyyn liittyvä virallinen lausunto), seurakuntaneuvostojen informoiminen asiasta ja yhteisen luottamushenkilötilaisuuden
järjestäminen tammikuussa 2020. Lopullisen kannanoton seurakuntaneuvostot ja Keiteleen kirkkovaltuusto ottavat asiaan maaliskuussa 2020. Selvityksessä esitetään, että yhden seurakunnan malliin siirrytään vuoden 2022 alusta
lukien.
Lisätietona jaetaan selvitys Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja
yhden seurakunnan perustamisessa.
Puheenjohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Veto 3 –hankkeeseen liittyvän selvityksen
Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta seurakuntaneuvostoille ja Keiteleen kirkkovaltuustolle tiedoksi ja
myöhempiä toimenpiteitä varten.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Osmo Turkki jätti eriävän mielipiteensä liitettäväksi pöytäkirjaan, liite 1.
--------------

Ykn § 63

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostot ja Keiteleen kirkkovaltuusto ovat käsitelleet kokouksissaan aloitteen tekemistä oman seurakunnan
lakkauttamisesta ja liittymisestä perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan, ja
samalla Ylä-Savon seurakuntayhtymä purkautuisi vuoden 2022 alusta lukien.

./..
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Aloitteiden sisällöt ovat seurakunnittain seuraavat:
- Iisalmen seurakuntaneuvosto 25.3.2020 § 57:
Iisalmen seurakuntaneuvosto päätti tehdä aloitteen oman seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2021 lukien ja liittymisestä 1.1.2022 perustettavaan YläSavon seurakuntaan äänin 10-4.
- Lapinlahden seurakuntaneuvosto 25.3.2020 § 17:
Edellä kuvattujen selvitysten perusteella seurakuntaneuvosto ei pidä tarkoituksenmukaisena Lapinlahden seurakunnan lakkauttamista, seurakuntayhtymän purkamista ja yhden Ylä-Savon seurakunnan perustamista.
- Pielaveden seurakuntaneuvosto 4.5.2020 § 37:
Pielaveden seurakuntaneuvosto päätti tehdä aloitteen oman seurakunnan lakkauttamisesta ja liittymisestä perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan äänin
7-4.
- Sonkajärven seurakuntaneuvosto 25.3.2020 § 14:
Edellä kuvattujen selvitysten perusteella seurakuntaneuvosto ei pidä tarkoituksenmukaisena Sonkajärven seurakunnan lakkauttamista, seurakuntayhtymän purkamista ja yhden Ylä-Savon seurakunnan perustamista.
Seurakuntaneuvosto pitää parempana seurakuntayhtymän syvempää kehittämistä. Seurakuntaneuvostolle ei ole myöskään toimitettu, lupauksista huolimatta, konkreettisia laskelmia mahdollisista säästöistä.
- Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 25.3.2020 § 18:
Varpaisjärven seurakuntaneuvosto päätti, että se ei tee aloitetta oman seurakunnan lakkauttamisesta ja liittymisestä perustettavaan Ylä-Savon seurakuntaan äänin 9-2.
- Keiteleen kirkkovaltuusto 25.3.2020 § 12:
Keiteleen kirkkovaltuusto päätti tehdä aloitteen oman seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2021 lukien ja liittymisestä 1.1.2022 perustettavaan YläSavon seurakuntaan.
Kirkkojärjestyksen 13 luvun §:n 1 mukaan seurakuntajaon muuttamista koskeva aloite lähetetään tuomiokapitulille. Seurakuntaneuvoston aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähetettävä se tuomiokapitulille
oman lausuntonsa ohessa.
Lisätietona jaetaan seurakuntien asiaa koskevat aloitteet.

./..
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Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista suunnitelmasta,
jonka mukaan Ylä-Savon seurakuntayhtymä purkautuu 1.1.2022 lukien,
jos Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat lakkautetaan ja
perustetaan tilalle yksi Ylä-Savon seurakunta,
2) toteaa, että Ylä-Savon seurakunnan alue on nykyisten Iisalmen, Keiteleen,
Lapinlahden, Pielaveden ja Sonkajärven kunnan alueet,
3) toteaa, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän omaisuus siirtyy 1.1.2022 lukien Ylä-Savon seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta lukien vastaa
siirretyn omaisuuden kohdistuvista veloista ja muista velvoitteista,
4) toteaa, että Kirkkojärjestyksen 13:6 §:n mukaisesti Kirkkohallitus määrää
niitä seurakuntien vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä
tarkoituksia varten tai lahja- ja testamenttivaroin, käytettäväksi edelleen
niiden tarkoituksen ja ehtojen mukaisesti ja
5) toteaa, että seurakuntavaalit pidetään vuoden 2022 alussa niin, että valitaan yhden yhteisen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet vuodelle 2022
ja samalla vuosille 2023-2026 (Kirkkolaki 23 luku 10 §).
Martti Sallinen teki mm. Osmo Turkin kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:
”Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston kokoukseen 19.5.2020 tuodun esityksen pohjalta toteamme seuraavaa:
1. Yksikään Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnista ei ole valmistellut tai
itsenäisesti tehnyt Kirkkolain 13 luvun 1:n mukaista aloitetta seurakuntansa
lakkauttamisesta tai seurakuntayhtymän purkamisesta. Niille on yhtymän
kirkkoneuvoston taholta toimitettu esitys em. asioista. Kuitenkin KL 13:1 §:n
selityksessä 2 todetaan tästä asiasta, että ”Srkyhtymän yhteisillä toimielimillä
ei ole aloiteoikeutta”. Asiaa on yhtymän toimesta viety eteenpäin kirkkolaista
poikkeavalla tavalla.
2. Yhtymän seurakuntaneuvostojen käsitellessä 25.3.2020 (Pielavesi
4.5.2020) yhteiseltä kirkkoneuvostolta tullutta aloitetta seurakuntiensa ja seurakuntayhtymän lakkauttamisesta sekä liittymisestä yhdeksi seurakunnaksi tulos oli seuraava:
- viidestä yhtymän seurakunnasta kolme vastusti aloitetta, näistä kaksi yksimielisesti ja yksi äänin 9-2.
- yhdessä seurakunnassa aloitetta puollettiin äänin 10-4.
- yksi seurakuntaneuvosto ei ollut 25.3.2020 päätösvaltainen, ja siinä myöhemmin (4.5.2020) suoritetussa äänestyksessä aloitetta puollettiin äänin 7-4.
Täten seurakuntayhtymän viidestä seurakunnasta kolme vastusti yhdeksi seurakunnaksi liittymistä. Yhdessäkään yhtymän seurakunnassa ei ollut yksimielistä kannatusta yhtymän purkamiselle.
./..
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Seurakuntayhtymään v. 2021 liittymässä olevassa Keiteleen seurakunnassa
kirkkovaltuusto äänesti 25.3.2020 samasta asiasta, mutta sillä ei vielä ole
päätösvaltaa asian suhteen.
3. Seurakuntaneuvostojen äänestystulosten perusteella voidaan todeta, että
yhtymän viidestä seurakunnasta kolme otti kielteisen kannan yhden seurakunnan perustamiseen. Tämä ei ennakoi hyvää pohjaa yhteiselle seurakunnalle, mikäli seurakunnat pakkopäätöksellä liitettäisiin yhteen. Muista perusteista viitataan Lapinlahden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntaneuvostojen kielteisten kantojen perusteluihin.
4. Pakkoliitokseen ei ole perusteita. Yhtymä on velaton ja aikaisempien vuosien ylijäämiä on n. 2,5 milj. euroa. Yhden seurakunnan perustamisen ei ole
osoitettu tuovan mitään taloudellista etua, seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys häiriintyy ja menetetään muutoksessa. Kolme yhtymän viidestä seurakunnasta esittää nykyisen yhtymän kehittämistä. Yhtymän kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä käytetty.
ESITYS:
Edellä olevin perustein allekirjoittaneet yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet esittävät yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
kirkkovaltuusto ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa:
Iisalmen, Keiteleen ja Pielaveden seurakuntaneuvostojen aloitteet Ylä-Savon
seurakuntayhtymän purkamisesta ja yhden yhteisen Ylä-Savon seurakunnan
perustamisesta tulee jättää raukeamaan, koska aloitteet eivät Keiteleen seurakuntaa lukuunottamatta ole yksimielisiä, ja koska yhtymän kolme muuta
seurakuntaa ovat ottaneet kielteisen kannan kyseiseen aloitteeseen. Vapaaehtoiselle seurakuntaliitokselle ei ole edellytyksiä ilman yksimielisyyttä. Pakkoliitoksen taloudelliset edellytykset eivät täyty, koska seurakuntayhtymällä on
yhteinen talous, eikä toiminnallisiakaan perusteita sellaiselle ole.”
Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: jotka kannattavat hallintojohtajan
ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jotka kannattavat Martti Sallisen esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Päätös:

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä ja kuusi ei-ääntä, joten
Martti Sallisen esitys tuli yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi. Äänestysluettelo on liitteenä 1.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 64
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 17.4.–7.5.2020, pykälät 33–35, 67–66.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 1.1.–6.5.2020: pykälät 1–3, 28.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 20.4.–8.5.2020: pykälät 101–122.
Seurakuntapuutarhurin viranhaltijapäätökset 20.4.–11.5.2020, pykälät 28–37.
- Aluekeskusrekisterin johtokunnan pöytäkirja
- Elina Siirola kertoi Kirkkohallituksen rakennusavustuspäätöksistä koskien
Pielaveden kirkon vesikaton korjausta ja Sukevan kirkon maalausta.
- Yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 3.6.2020
klo 17.00 Iisalmen kulttuurikeskukselle, osittain etänä teams-kokouksena.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 65
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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