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sivu 1

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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 2
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 6.2.2020.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 3
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Pia Kyyrö-Harju ja Pertti Laajalahti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 4
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2019 § 159:
Ylä-Savon metsäsuunnitelman on valmistunut. Suunnitelma on nyt laadittu
sähköisessä muodossa, jolloin sen päivittäminen on helpompaa. Seurakuntayhtymän käsittelyyn on toimitettu yhteenveto sähköisestä metsäsuunnitelmasta.
Hakkuita seuraavan 10 vuoden aikana noin 3 100 000 euron edestä ja hoitotöitä noin 550 000 euroa. Sekä tuloihin että menoihin voi vaikuttaa ja ne eivät
tule olemaan tasaisesti samat joka vuosi eli vaihtelua on. Metsäsuunnitelman
mukainen metsän kokonaispinta-ala on 3 012,5 ha, josta metsämaata on
2 719 ha.
Metsänhoitoyhdistys Savotta ry:n toiminnanjohtaja Rauno Karppinen tulee
kokoukseen esittelemään Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmaa.
Lisätietona jaetaan yhteenveto Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmasta vuosille 2020―2029.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ykv § 5

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelman hyväksymistä vuosille 2020―2029.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Metsänhoitoyhdistys Savotta ry:n edustaja tulee kokoukseen esittelemään
Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmaa.
Lisätietona jaetaan yhteenveto Ylä-Savon seurakuntayhtymän metsäsuunnitelmasta vuosille 2020―2029.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kiuruveden seurakunnan anomus liittyä Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 alkaen
Yhteinen kirkkoneuvosto 12.9.2018 § 101:
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Kirkonkirjojenpidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään
liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä sekä väestötietolain
seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä. Käytännössä
näitä ovat kirkollisiin toimituksiin ja lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät. Seurakunnat voivat
hoitaa kirkonkirjojenpidon joko omissa kirkkoherranvirastoissaan tai yhteisellä
sopimuksella yhteisessä keskusrekisterissä. Käytännössä lähes kaikki olemassa olevat keskusrekisterit ovat hoitaneet ainoastaan samaan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojenpidon.
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että tulevaisuudessa
kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa keskusrekistereissä. Nämä keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista
taikka alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Tätä linjausta perusteltiin
seuraavilla nykytilanteesta tehdyillä johtopäätöksillä:
1) Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojenpidon tehtävien hoitamiseen
aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä edellyttävät
aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
2) Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä
käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen ja
palvelutason parantaminen onnistuvat helpommin isommassa yksikössä.
3) Laskelmien mukaan kirkonkirjojenpidon järjestämisen kustannukset
ovat tällä hetkellä suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä pienissä tai keskisuurissa seurakunnissa.
4) Euroopan parlamentin käsittelyssä olevan tietosuoja-asetuksen arvioidaan
toteutuessaan lisäävän henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia
ja toisaalta edellyttävän yhä parempaa henkilötietolainsäädännön
tuntemusta.
5) Kirkonkirjojenpitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita
prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat
huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 12.9.2018 § 101:
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi, että alueelliset keskusrekisterit ovat
parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun,
paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä muodostamaan, kun
kirkonkirjojen digitointi on valmistunut.
Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista,
eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista säädösmuutoksin. Sen sijaan
hiippakuntien tuomiokapituleille on annettu hankkeita tukeva ja ohjaava rooli.
Kuopion hiippakunnassa hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen ja lakimiesasessori Riikka Ryökäs järjestivät alueellisia keskusrekistereitä koskevan neuvottelun tuomiokapitulissa 8.6.2016. Neuvotteluun oli kutsuttu Joensuun, Kuopion
ja Ylä-Savon keskusrekisterien johtajat sekä Kajaanin seurakunnan kirkkoherra ja talouspäällikkö. Neuvottelussa tuomiokapitulin edustajat kertoivat näkemyksenään, että Kuopion hiippakunnassa voisi jatkossa olla neljä keskusrekisteriä, joihin kaikki hiippakunnan seurakunnat kuuluisivat. Näistä kolme olisivat
jo nyt toiminnassa olevat Joensuun, Kuopion ja Ylä-Savon keskusrekisterit ja
neljänneksi perustettaisiin Kainuun keskusrekisteri.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta tämä suunnitelma tarkoittaisi koko Iisalmen rovastikunnan seurakuntien liittymistä Ylä-Savon seurakuntayhtymän
keskusrekisteriin. Yhteensä näissä seurakunnissa (Iisalmi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Keitele, Kiuruvesi, Pyhäjärvi, Rautavaara ja Vieremä) on jäseniä n. 38 000. Tuomiokapitulin hahmottelema suunnitelma oli
esillä hiippakunnan lääninrovastien kokouksessa 9.6.2016, ja lääninrovasteja
on pyydetty edistämään asiaa omien rovastikuntiensa osalta. Läänirovasti Arto Penttinen antoi selvitystyön palvelupäällikkö Riitta Kaasisen hoidettavaksi.
Ylä-Savon keskusrekisterin osalta epävirallisia neuvotteluja uusien seurakuntien liittymisestä keskusrekisteriin on käyty 21.3.2018, 14.5.2018 ja seuraava
neuvottelu on 13.9.2018. Neuvottelussa ovat olleet mukana Keiteleen, Kiuruveden, Pyhäjärven, Vieremän sekä Rautavaaran seurakuntien kirkkoherrat ja
talouspäälliköt sekä hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja palvelupäällikkö
Riitta Kaasinen.
Yhteisenä näkemyksenä epävirallisissa neuvotteluissa on todettu, että uusien
seurakuntien liittymistä kirkkohallituksen linjauksen mukaisesti voitaisiin nyt
ryhtyä valmistelemaan.
Realistisena ajankohtana uusien seurakuntien liittymiselle pidettiin 1.6.2019
alkaen. Tämä aikataulu mahdollistaisi muutoksen perusteellisen valmistelun ja
tarvittavat hallinnolliset päätökset sekä antaisi seurakunnille aikaa sopeutua
muutokseen. Päätöksen keskusrekisteriin liittymisestä tekevät lopulta seurakuntien kirkkovaltuustot ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta yhteinen
kirkkovaltuusto.

./..
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
18.2.2020

sivu 5

./.. yhteinen kirkkoneuvosto 12.9.2018 § 101:
Tarkoituksena on, että aluekeskusrekisterin kustannukset jaettaisiin seurakuntien kesken jäsenmäärien suhteessa ja kaikilla sopimusseurakunnilla olisi
edustajansa toimintaa johtavassa johtokunnassa.

Hallintojohtajan ehdotus:

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

Päätös:

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

Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2019 § 7:
Iisalmen rovastikunnan seurakunnille lähetettiin 12.9.2018 tiedustelu niiden
halukkuudesta liittyä keskusrekisteriin 1.6.2019. Sitovia päätöksiä pyydettiin
31.12.2018 mennessä. Myönteisen päätöksen keskusrekisteriin liittymisestä
tekivät Keiteleen, Rautavaaran ja Vieremän seurakunnat. Myönteisen päätöksen tehneille seurakunnille lähetettiin samalla myös ehdotus aluekeskusrekisterin johtosäännöstä. Näillä seurakunnilla ei ollut siihen huomautettavaa.
Myönteisen liittymispäätöksen tehneissä seurakunnissa on jäseniä yhteensä n.
6.300. Käytännössä näiden seurakuntien kirkonkirjojenpidon hoitamiseksi
keskusrekisteriin olisi palkattava n. 60 %:n työntekijä. Tällä hetkellä olemme
joutuneet keskusrekisteriin palkkaamaan lisätyövoimaa, koska olemassa olevalla henkilöstöllä emme ole voineet tehtävistä suoriutua.
Tarkoituksena on, että liittyvistä seurakunnista siirtyy keskusrekisteriin työsuhteisena työntekijänä Vieremän seurakuntasihteeri 100 %:lla työajalla. Tällä tavalla saamme täydennettyä keskusrekisterissä olevaa henkilöstövajetta.
Tämä nostaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän kirkonkirjojen pidon kustannuksia
n. 8.500 euroa.

./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2019 § 7:
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 11.12.2018 mm. seuraavaa:
Linjataan, että vuoden 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja
väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitetty aluekeskusrekistereiden
tehtäviksi. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään. Kirkonkirjojenpidon keskittämiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan seuraavasti:
1. Ajalla 10/2018 – 12/2019 pilotoidaan KirDi, suunnitellaan ja
valmistellaan KirDin käyttöönotto sekä KirDin ja sukuselvitysten
laatimiseen liittyvät koulutukset, tehdään hiippakunnallista
ohjausta aluekeskusrekistereiden perustamiseksi sekä tehdään
tarvittavat toimielinpäätökset. Rohkaistaan pienten seurakuntien
yksin jääviä henkilöitä luomaan yhteistyöverkostoja ja hoitamaan
asioita yhdessä.
Vuoden 2020 alusta käynnistetään asteittain KirDin
valtakunnallinen käyttöönotto sekä tarvittavat koulutukset (KirDi,
virastonhoito ja kirkonkirjojenpito). Vuodet 2020–2021 ovat
siirtymäaikaa KirDin käyttöönottoon ja aluekeskusrekistereiden
perustamiseksi valtakunnallisesti.
2. Linjataan, että KirDi on otettava käyttöön vuosien 2020–2021 aikana
ja sitä on tämän jälkeen käytettävä pääasiallisena työvälineenä
sukuselvitysten laatimisessa. Manuaalisesti laadittuja sukuselvityksiä
ei ole KirDin valtakunnallisen käyttöönoton jälkeen lupa tehdä kuin
poikkeustapauksissa.
2. Linjataan, että sukuselvitysten laatimiseksi tarvittavien KirDin
käyttöoikeuksien myöntämiseksi edellytetään näyttöä osaamisesta.
Paitsi työntekijöiden on myös kirkonkirjojenpidosta vastuussa
olevien henkilöiden osaaminen pystyttävä varmistamaan. Tämän
vuoksi myös kirkkoherrojen ja keskusrekisterien johtajien
edellytetään osallistuvan aiheesta järjestettäviin koulutuksiin.
Lisätietona jaetaan Ylä-Savon aluekeskusrekisterin yhteistyösopimus, aluekeskusrekisterin johtosääntö ja laskelma kustannusvaikutuksista.
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1. hyväksyy Ylä-Savon aluekeskusrekisterin yhteistyösopimuksen esitetyssä
muodossa,
2. hyväksyy Ylä-Savon aluekeskusrekisterin johtosäännön esitetyssä muodossa,
3. hyväksyy Keiteleen, Rautavaaran ja Vieremän seurakuntien liittymisen yhteistyösopimukseen 1.6.2019 lukien ja
4. päättää perustaa Ylä-Savon aluekeskusrekisterin 1.6.2019 lukien.
Asiakirjat arkistoidaan 00.04.01.00:1 Yhteistoimintasopimukset.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------Yhteinen kirkkovaltuusto 19.2.2019 § 15:
Lisätietona jaetaan Ylä-Savon aluekeskusrekisterin yhteistyösopimus, aluekeskusrekisterin johtosääntö ja laskelma kustannusvaikutuksista.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
----------./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 28.1.2020 § 6:
Kiuruveden seurakunnan kirkkovaltuusto esittää kokouksessaan 2.12.2019
pyynnön, että Ylä-Savon aluekeskusrekisteri ottaa hoidettavakseen Kiuruveden seurakunnan kirkonkirjojenpidon tehtävät 1.1.2022 alkaen.
Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin liittyi 1.6.2019 alkaen Keiteleen, Vieremän ja
Rautavaaran seurakuntien kirkonkirjojenpidon tehtävät. Aluekeskusrekisterimme pyrkii hoitamaan myös Kiuruveden seurakunnan kirkonkirjojenpidon
tehtävät nykyisellä työvoimalla. Kiuruveden seurakunnan jäsenmäärä on
31.12.2018 6 932 jäsentä. Ylä-Savon aluekeskusrekisterin jäsenmäärä olisi
Kiuruveden liityttyä yhteensä n. 43 000 jäsentä.
Tuomiokapituli kutsui Kuopion hiippakunnan aluekeskusrekisterien muodostamiseen liittyvän neuvottelun 29.8.2019. Neuvottelussa olivat mukana Joensuun seurakuntayhtymästä hallintojohtaja Tommi Mäkinen, ykn:n puheenjohtaja Petri Rask ja hallintosihteeri Minna Paavola, Ylä-Savon seurakuntayhtymästä hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja palvelupäällikkö Riitta Kaasinen,
Kainuun lääninrovasti Hannes Seppänen, Kajaanin kirkkoherra Marko Miettinen, lakimiesasessori Riikka Ryökäs ja kirkkohallituksen rekisterijohtaja Sanna
Heickell (Teamsin kautta). Kuopiosta neuvotteluun osallistuivat hallintojohtaja
Riitta Hautaniemi ja rekisterijohtaja Mika Pulkkinen.
Neuvottelussa todettiin, että toiminnallisesti selkein vaihtoehto voisi olla kirkonkirjojenpidon keskittäminen hiippakunnassa jatkossa yhteen aluekeskusrekisteriin Kuopioon. Keskustelimme samassa kokouksessa, että jos Kiuruveden
seurakunta anoo tulla Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin, niin tällä hetkellä se on
paras ratkaisu, vaikka myöhemmin tulisikin yhden aluekeskusrekisterin malli.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan 23.9.2019 päätöksen, että rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen valtuutetaan valmistelemaan mahdollista Kuopion hiippakunnan seurakuntien liittymistä Kuopion aluekeskusrekisteriin.
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) hyväksyy Kiuruveden seurakunnan liittymisen Ylä-Savon aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien ja
2) että Ylä-Savon aluekeskusrekisteri jatkaa toimintaansa nykyisellä tavalla ja
käsittelee Kuopion aluekeskusrekisteriin liittymistä sen jälkeen, kun selvitystyö
yhdestä aluekeskusrekisteristä on valmis.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Ykv § 6
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 7
-

Tuomo Lahtinen ilmoitti jättävänsä valtuustoaloitteen siitä, että metsää
voidaan ostaa myös silloin, jos talous on alijäämäinen. Hän jättää aloitteen myös kirjallisena.
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Kokouksen päättäminen
Ykv § 8
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen päätösvirteen.
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