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Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto
Kokouksen avaaminen
Ykv § 19

Kokouspäivämäärä
3.6.2020

sivu 22

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Penttinen piti alkuhartauden ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Siirola avasi kokouksen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 20
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 25.5.2020.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 21
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Jorma Kajanus ja Paavo Leppänen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 22
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kiinteistötoimen määrärahaylitykset vuoden 2019 tilinpäätöksessä
Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 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:

Päätös:

-

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.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kiinteistöjen suunnittelu- ja valvonta- ja sisäilma-asioiden asiantuntijapalvelut
kilpailutetaan mahdollisimman pian.
-------------Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2020 § 15:
Päätös:

Kiinteistötoimen ylitykset vuodelta 2019 päätettiin merkitä tässä vaiheessa
tiedoksi. Asiaan palataan yhteisen kirkkovaltuuston tilinpäätöskokouksessa,
jossa on käsiteltävänä koko toimintakertomus vuodelta 2019. Tuohon kokoukseen valmistellaan kirjalliset perustelut kiinteistötoimen ylityksistä.
-------------./..
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./.. yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2020:
Ykv § 23
Päätös:

Lisätietona jaetaan tarkemmat kirjalliset perustelut kiinteistötoimen ylityksistä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019
Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 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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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 38:
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:

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.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2020 § 38:
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
- yhteiseen kirkkovaltuustoon
Ykv § 24

Päätös:

-------------Lisätietona jaetaan tasekirja vuodelta 2019 sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen niille henkilöille, jotka eivät ole sitä vielä saaneet.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
vuodelta 2019
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.6.2020 § 71:
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat allekirjoittaneet 19.5.2020
seurakuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuksen vuodelta 2019. Tilintarkastaja Esko Säilän allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa esitetään
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen ja esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan.
Lisätietona luetaan tilintarkastuskertomus, arkistointi 2.3.9.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 ja esittää, että se
päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 25
Lisätietona lähetetään tilintarkastuskertomus, arkistointi 2.3.9.
Päätös:

Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tarkastusvuodelta 2019.
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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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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 19.11.2019 § 148:
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.

-------------Yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2020 § 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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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2020 § 63:
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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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2020 § 63:
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.
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2020 § 63:
Täten seurakuntayhtymän viidestä seurakunnasta kolme vastusti yhdeksi seurakunnaksi liittymistä. Yhdessäkään yhtymän seurakunnassa ei ollut yksimielistä kannatusta yhtymän purkamiselle.
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:

Ykv § 26

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä ja kuusi ei-ääntä, joten
Martti Sallisen esitys tuli yhteisen kirkkoneuvoston päätökseksi. Äänestysluettelo on liitteenä 1.
-------------Lisätietona jaetaan seurakuntien asiaa koskevat aloitteet.
Keskustelun aikana Pertti Laajalahti esitti mm. Tiina Juutisen kannattamana,
että yhteinen kirkkovaltuusto antaa alkuperäisen hallintojohtajan ehdotuksen
mukaisen lausunnon asiaan seuraavasti:
1) yhteinen kirkkoneuvosto ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista suunnitelmasta, jonka mukaan Ylä-Savon seurakuntayhtymä purkautuu 1.1.2022 lukien,
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./.. ykv § 26
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 §).
Koska oli suoritettu kannatettu yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan
äänestysesityksen: Jotka kannattava yhteisen kirkkoneuvoston esitystä (Martti
Sallisen esitystä), äänestävät ”jaa”, jotka Pertti Laajalahden esitystä, äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä, 11 ei-ääntä ja yksi äänesti
tyhjää. Näin yhteisen kirkkoneuvoston esitys (Martti Sallisen esitys), tuli yhteisen kirkkovaltuuston päätökseksi. Äänestysluettelo on liitteenä 1.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 27

Syksyn 2020 kokoussuunnitelma
yhteinen kirkkoneuvosto
ti 18.8. klo 16.30

yhteinen kirkkovaltuusto

ti 15.9. klo 16

ti 15.9. klo 18

ti 20.10. klo 16.30
ti 10.11. klo 16.30
ti 8.12. klo 16
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

ti 8.12. klo 18

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykv § 28
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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