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Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouksen avaaminen
Ykn § 160

Kokouspäivämäärä

sivu 218

5.10.2021

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Lahtinen avasi kokouksen ja
piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 161
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 28.9.2021. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 162
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Minna Kettunen ja Sirkku
Muilu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykn § 163
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että esityslistalle lisättiin § 178, suorituslisien myöntäminen määräaikaisille työntekijöille. Lisäksi Osmo Turkki jättävänsä aloitteen, joka käsitellään omana pykälänään.
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Hallintojohtajan selvitys vireille tulevista asioista
Ykn § 164
Hallintojohtaja esittää kokouksessa tulevia vireille tulevia asioista seurakuntayhtymän toimintaan liittyen.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että kokouksen alussa keskustellaan vireille tulevista/tulleista asioista seurakuntayhtymän toimintaan liittyen.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintojohtajan selvityksen vireille tulevista/tulleista asioista seurakuntayhtymän toimintaan liittyen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 165
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 21.9.2021 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön.
21.9.2021 päätettiin seuraavista asioista:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Kiinteistöstrategian tarkistaminen
Ylitysoikeuden myöntäminen Sukevan kirkon korjaukseen
Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Yhteisen kirkkoneuvoston täydentäminen
Luottamushenkilömuutoksia
Heikki Kaarakaisen testamentti
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
21.9.2021 tekemät päätökset.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sonkajärven kanttorilan ostotarjoukset
Ykn § 166
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.3.2021 § 55 päättänyt laittaa
myyntiin mm. Sonkajärven kanttorilan. Kohde oli myynnissä Huutokaupat.com
-nettihuutokaupassa ajalla 24.6.–31.8.2021.
Kohteessa järjestettiin yksityisnäyttöjä ja esittelyjä tarpeen mukaan. Kohteissa ei ollut pohjahintaa ja seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä
tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous.
Tarjousten jättöaika päättyi 31.8.2021 ja määräaikaan mennessä saatiin 30
tarjousta, joista korkein on 32 001 euroa.
Lisätietona jaetaan kiinteistön myyntiesite ja määräalakartta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1) myydä Sonkajärven kanttorilan rakennuksineen ja n. 0,4644 ha:n suuruisen määräala tilasta Pappila (kiinteistötunnus 762-413-24-58) yksityishenkilölle hintaan 32 001 euroa,
2) siirtää kohteessa olevan asuinhuoneiston vuokrasopimuksen toimitettuine
vakuuksineen ostajalle kauppakirjan allekirjoituspäivästä alkaen ja
3) alistaa kaupan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Keskustelun aikana Osmo Turkki esitti, että ostotarjous torjutaan. Ehdotus
raukesi, kun sitä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 222

5.10.2021

Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen ostotarjoukset
Ykn § 167

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.3.2021 § 55 päättänyt laittaa
myyntiin Iisalmessa sijaitsevan Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen. Kohde oli
myynnissä Huutokaupat.com -nettihuutokaupassa ajalla 24.6.–31.8.2021.
Kohteessa järjestettiin yksityisnäyttöjä ja esittelyjä tarpeen mukaan. Kohteissa ei ollut pohjahintaa ja seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä
tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous.
Tarjousten jättöaika päättyi 31.8.2021 ja määräaikaan mennessä saatiin 90
tarjousta, joista korkein on 114 000 euroa.
Iisalmen seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 24.8.2021 § 76 ottanut kantaa Metsäpirtin kokous- ja juhlatilan ja metsämökin myyntiin. Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Metsäpirtin kokous- ja juhlatilaa eikä metsämökkiä myydä. Metsäpirtin alue on arvokas, paljon arvokkaampi, kuin nyt tiedossa olevat myyntitarjousten hinnat. Alue on arvokas paikallisyhteisön, sekä seurakunnan toiminnan kannalta.
Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää vaihtoehtoisesti Lippuniemen seurakuntakodin kiinteistöstä luopumista. Kiinteistön käyttö- ja peruskorjaustarpeet
ovat näköpiirissä olevana aikana sellaiset, etteivät ne ole perusteltuja Iisalmen seurakunnan toiminnan kannalta. Lippuniemen seurakuntakodista luopuminen siirtää osaltaan seurakunnan toimintoja esimerkiksi Metsäpirtin alueelle.
Kannanottoa tehtäessä tarjousten jättöaika ei ollut vielä päättynyt. Yhteisen
kirkkoneuvoston toimivaltaan kuuluu päättää seurakuntayhtymän kiinteästä
omaisuudesta. Lausunnot kiinteistöstrategiaan on pitänyt jättää jo aikaisemmassa vaiheessa ja aikaisemmin Iisalmen seurakuntaneuvoston lausunto kiinteistöstrategiaan oli myönteinen. Yhteinen kirkkovaltuusto on jo aikaisemmin
linjannut, että Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskus myydään ja Iisaaren leirikeskusta ja Hirsikankaan leirikeskusta kehitetään. Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen alueen asemakaavoitus on juuri valmistunut.

Hallintojohtajan ehdotus:

Lisätietona jaetaan Iisalmen seurakuntaneuvoston 24.8.2021 § 76 antama
lausunto, aikaisempia leirikeskuspykäliä sekä kiinteistön myyntiesite ja määräalakartta.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1) myydä Iisalmessa sijaitseva Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen rakennuksineen ja n. 0,6250 ha:n suuruisen määräalan tilasta Pappila (kiinteistötunnus
140-407-18-285) yksityishenkilölle hintaan 114 000 euroa,
2) siirtää kohteessa olevat vuokrasopimukset toimitettuine vakuuksineen ostajalle kauppakirjan allekirjoituspäivästä alkaen ja
3) alistaa kaupan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Keskustelun aikana Martti Sallinen esitti, että asia jätetään hinnan vuoksi
pöydälle lisäselvityksiä varten. Ehdotus raukesi, kun sitä ei kannatettu.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Pielaveden kanttorilan ostotarjoukset
Ykn § 168
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.3.2021 § 55 päättänyt laittaa
myyntiin mm. Pielaveden kanttorilan. Kohde oli myynnissä Huutokaupat.comnettihuutokaupassa ajalla 24.6.–31.8.2021.
Kohteessa järjestettiin yksityisnäyttöjä ja esittelyjä tarpeen mukaan. Kohteissa ei ollut pohjahintaa ja seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä
tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous.
Tarjousten jättöaika päättyi 31.8.2021 ja määräaikaan mennessä saatiin 93
tarjousta, joista korkein on 161 000 euroa.
Lisätietona jaetaan kiinteistön myyntiesite ja määräalakartta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1) myydä Pielaveden kanttorilan rakennuksineen ja n. 1,5 ha:n suuruisen
määräalan tilasta Pappila (kiinteistötunnus 595-422-16-112) yksityishenkilölle
hintaan 161 000 euroa,
2) siirtää kohteessa olevat asuinhuoneiston vuokrasopimukset toimitettuine
vakuuksineen ostajalle kauppakirjan allekirjoituspäivästä alkaen ja
3) alistaa kaupan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ________ ________

Ylä-Savon seurakuntayhtymä
yhteinen kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

sivu 224

5.10.2021

Päiviönkatu 29 ostotarjoukset
Ykn § 169
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.3.2021 § 55 päättänyt laittaa
myyntiin Iisalmessa Päiviönkatu 29 kerhotilan. Kohde oli myynnissä Huutokaupat.com -nettihuutokaupassa ajalla 17.8.–15.9.2021.
Kohteessa järjestettiin yksityisnäyttöjä ja esittelyjä tarpeen mukaan. Kohteissa ei ollut pohjahintaa ja seurakuntayhtymällä on myyjänä oikeus hyväksyä
tai hylätä nettihuutokaupassa jätetty korkein tarjous.
Tarjousten jättöaika päättyi 15.9.2021 ja määräaikaan mennessä saatiin 2
tarjousta, joista korkein on 2 000 euroa.
Lisätietona jaetaan huoneiston myyntiesite.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myydä Iisalmessa sijaitsevan osakehuoneisto As. Oy Päiviönkatu 29 (osakkeet 32278-33777, 1500 kpl) yksityishenkilölle
hintaan 2 000 euroa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien yhteisen vastaavan lastenohjaajan palkan tarkistaminen
Ykn § 170
KirVESTES 22 § 4 mom.: Peruspalkan erityisen osan erityinen peruste: ”Tehtävän toimintaympäristön laajuus, monialaisuus ja kuormittavuus sekä muut
vaatimukset”. Tehtävänkuvan toimintaympäristö yltää kahden seurakunnan
laajuudelle. Kuormittavuutta aiheuttaa mm. työn monialaisuus ja laajuus sekä
haasteet kahden erilaisen seurakunnan työyhteisöjen ja seurakuntalaisten
tarpeiden yhteensovittamisessa. Moni työ kertaantuu ja tämä edellyttää tekijältä poikkeuksellista joustavuutta, organisointi- ja koordinointitaitoa, sopeutumiskykyä sekä paineensietoa. Toimintaympäristön laajuus tarkoittaa myös
sitä, että työntekijä on jatkuvasti liikkeessä ja työssä on paljon pieniä hallittavia osa-alueita. Kahden seurakunnan yhteinen vastaavan lastenohjaajan virka
vaatii kaiken kaikkiaan tekijältään enemmän, kuin yhden seurakunnan lastenohjaajan virka.
Lastenohjaaja Senja Stedtin toimenkuva muuttui elokuussa 2018, jolloin yhdistettiin kahden seurakunnan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajan virat yhdeksi: Lapinlahdella on nykyään kaksi viranhaltijaa, joista toinen on kokoaikainen ja toinen yhdistelmävirka: 50 % Varpaisjärven seurakunta ja 50 %
Lapinlahden seurakunta. Palkkausta ei ole tarkastettu toimenkuvan muuttumisen jälkeen.
28.4.2021 esimiehen kanssa käydyssä keskustelussa havaittiin, että viran vaativuusosa on jäänyt tarkistamatta. Näistä syistä johtuen palkkausta tulee tarkistaa ja ajanmukaistaa KirVESTES 22 § 4 mom. mukaiseksi.
Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra Timo Vainikainen esittää 25.7.2021,
että vastaavan lastenohjaajan palkkausta tulee tarkistaa ja tehdä siihen korotus 100 euron verran KirVESTES 22 § 4 mom. mukaisesti, erityinen peruste.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tarkistaa vastaava lastenohjaaja Senja
Stedtin peruspalkkaa 100 eurolla 1.9.2021 lukien, koska hänelle on tullut tehtäväksi sekä Varpaisjärven että Lapinlahden seurakunnan vastavan lastenohjaajan tehtävät, tämä osuus kirjataan peruspalkan erityiseksi osaksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakuntien yhteisen nuorisotyönohjaajan palkan tarkistaminen
Ykn § 171
KirVESTES 22 § 4 mom.: Peruspalkan erityisen osan erityinen peruste: ”Tehtävän toimintaympäristön laajuus, monialaisuus ja kuormittavuus sekä muut
vaatimukset”. Tehtävänkuvan toimintaympäristö yltää kahden seurakunnan
laajuudelle. Kuormittavuutta aiheuttaa mm. työn monialaisuus ja laajuus sekä
haasteet kahden erilaisen seurakunnan työyhteisöjen ja seurakuntalaisten
tarpeiden yhteensovittamisessa. Moni työ kertaantuu ja tämä edellyttää tekijältä poikkeuksellista joustavuutta, organisointi- ja koordinointitaitoa, sopeutumiskykyä sekä paineensietoa. Toimintaympäristön laajuus tarkoittaa myös
sitä, että työntekijä on jatkuvasti liikkeessä ja työssä on paljon pieniä hallittavia osa-alueita. Kahden seurakunnan yhteinen nuorisotyönohjaajan virka vaatii kaiken kaikkiaan tekijältään enemmän, kuin yhden seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka.
Nuorisotyönohjaaja Meiju Silvastin toimenkuva muuttui tammikuussa 2018,
jolloin yhdistettiin kahden seurakunnan nuorisotyönohjaajien virat yhdeksi:
Lapinlahdella on nykyään kaksi viranhaltijaa, joista toinen on kokoaikainen ja
toinen yhdistelmävirka: 50% Varpaisjärven seurakunta ja 50% Lapinlahden
seurakunta. Palkkausta ei ole tarkastettu toimenkuvan muuttumisen jälkeen.
Mainittakoon, että yhdistelmäviran toimenkuvaa laajennettiin: tehtävänkuvaukseen lisättiin rippikoulutyön koordinaattorin tehtävät kahdessa eri seurakunnassa. Tämä tehtävä on ennen kuulunut Lapinlahden seurakunnassa papille.
14.4.2021 esimiehen kanssa käydyssä keskustelussa havaittiin, että viran vaativuusosa on jäänyt tarkistamatta.
Näistä syistä johtuen palkkausta tulee tarkistaa ja ajanmukaistaa KirVESTES
22 § 4 mom. mukaiseksi.
Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra Timo Vainikainen esittää 25.7.2021,
että vastaavan lastenohjaajan palkkausta tulee tarkistaa ja tehdä siihen korotus 100 euron verran KirVESTES 22 § 4 mom. mukaisesti, erityinen peruste.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tarkistaa nuorisotyönohjaaja Meiju Silvastin
peruspalkkaa 100 eurolla 1.9.2021 lukien, koska hänelle on tullut tehtäväksi
sekä Varpaisjärven että Lapinlahden seurakunnan nuorisotyönohjaajan tehtävät, tämä osuus kirjataan peruspalkan erityiseksi osaksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Sairaalasielunhoitotyöstä tehdyn sopimuksen jatkaminen
Ykn § 172
Kuopion seurakuntayhtymä pyytää 23.8.2021 Ylä-Savon seurakuntayhtymältä
sitovaa lausuntoa siitä, onko seurakuntayhtymä valmis jatkamaan yhteistyötä
ja osallistumaan sairaalasielunhoitotyön kustannuksiin myös vuoden 2023
alussa alkavalla 5-vuotiskaudella. Vastausta on pyydetty 30.10.2021 mennessä.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja 11 muun Kuopion yliopistollisen sairaalan kuntayhtymän alueella toimivan seurakunnan kanssa on solmittu sopimus
sairaalasielunhoidon kustannusten jaosta. Sopimus on tehty viideksi vuodeksi
ja se päättyy 31.12.2022.
Sopimuksen mukaan sairaalasielunhoitotyön kustannukset jaetaan siten, että
Kuopion seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan sairaalasielunhoidon
hallintokuluista ja muista toimintakuluista lukuun ottamatta henkilöstökuluja.
Seurakuntayhtymä vastaa kokonaisuudessaan myös 30 % sairaalasielunhoitajien palkkauskustannuksista henkilösivukuluineen. Loppuosa henkilöstökuluista jaetaan Kuopion seurakuntayhtymän ja muiden sopijaseurakuntien kesken
sen hoitopäivien lukumäärän perusteella, jonka seurakuntia vastaavat kunnat
käyttävät Kuopion yliopistollisessa sairaalassa edellisen kalenterivuoden aikana.

Hallintojohtajan ehdotus:

Seurakuntaneuvostot ovat antaneet asiasta seuraavat lausuntonsa:
- Iisalmen seurakuntaneuvosto 20.9.2021 § 89: Iisalmen seurakunnan
seurakuntaneuvosto antaa myönteisen lausunnon ja jatkaa yhteistyötä
Kuopion seurakuntayhtymän kanssa vuoden 2023 alusta seuraavaksi viisivuotiskaudeksi, sitoutuen kuntien hoitopäivien perusteiseen kustannusten
jakoon.
- Lapinlahden seurakuntaneuvosto 22.9.2021 § 64: Lapinlahden seurakunta
on valmis jatkamaan sopimusta entiseen tapaan.
- Nilakan järjestelytoimikunta 20.9.2021 § 7: Järjestelytoimikunta päättää,
että järjestelytoimikunnan puolesta ei ole esteitä jatkaa yhteistyötä ja
osallistua sairaalasieluhoitotyön kustannuksiin myös vuoden 2023 alussa
alkavalla viisivuotiskaudella.
- Sonkajärven seurakuntaneuvosto 16.9.2021 § 85: Jatketaan sopimusta
sairaalasielunhoidosta Kuopion seurakuntayhtymän kanssa seuraavalle
viidelle vuodelle vuoden 2023 alusta lähtien. Maksuosuus määräytyy Sonkajärven kunnan alueella asuvien henkilöiden hoitopäivien mukaan.
- Varpaisjärven seurakuntaneuvosto 29.9.2021 § 44: Varpaisjärven seurakunta on valmis jatkamaan sopimusta entiseen tapaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto ilmoittaa, että se on valmis jatkamaan Kuopion seurakuntayhtymän kanssa sairaalasielunhoidon sopimusyhteistyötä 1.1.2023 alkavalla 5-vuotiskaudella entisen käytännön mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Seurakuntamestarin viran aukijulistaminen
Ykn § 173
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 17.8.2021 § 138 päättänyt julistaa Iisalmen seurakuntamestarin viran haettavaksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua tehtävästä. Hakuaikana ajalla 19.8.–17.9.2021 virkaa haki vain
kaksi henkilöä. Tästä syystä esitetään, että virka julistetaan uudelleen haettavaksi.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) julistaa seurakuntamestarin viran uudelleen haettavaksi ajalla 6.10.–
7.11.2021,
2) päättää, että tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan
ja tehtävän peruspalkka on 2 077,66 euroa, viran kelpoisuusehtoa tarkistetaan siten, että suntion ammattitutkinto on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena työn ohessa ja

Päätös:

3) valintaa valmistelemaan haastattelutyöryhmään valitaan edelleen kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, kirkkoherra
Sanna Komulainen ja seurakuntamestari Mauri Heiskanen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Hirsikankaan leirikeskuksen hankesuunnitelma
Ykn § 174
Asian valmistelija: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö
Seurakuntayhtymän kiinteistötoimen vuoden 2021 talousarvioon on varattu
määräraha Hirsikankaan leirikeskuksen hanke- ja korjaussuunnitteluun.
Hirsikankaan leirikeskus sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Sonkajärvellä Sukevan taajaman välittömässä läheisyydessä järven rannalla. Kohde muodostuu
kahdesta eri aikakaudella rakennetusta rakennuksesta, joista vanha
osa 248 m2 on rakennettu 1940-luvulla ja uudempi osa 454 m2 on valmistunut
vuonna 1978. Vanha osa on entinen aluemetsänhoitajan virkatalo ja uudemmassa osassa on seurakuntasali, keittiö, majoitustilat, sauna- ja pesutilat sekä
takkahuone. Leirikeskuksessa on seurakuntasali ja keittiö, jossa pidetään erilaisia juhlia n. 120 henkilölle ja majoitustilat 36 henkilölle. Lisäksi kohteessa
on erillinen rannassa sijaitseva uudehko kappelirakennus n. 50 m2, grillikatos
sekä rantasauna n. 25 m2 uimarantoineen. Hirsikankaan leirikeskus on tällä
hetkellä Ylä-Savon seurakuntayhtymän ainoa ympärivuotisessa käytössä oleva
leirikeskus.
Hanke- ja korjaussuunnittelun tarkoituksena oli selvittää kohteessa tarvittavat
korjaustoimenpiteet, että kohde palvelisi kiinteistöstrategian mukaisesti leirikeskuskäyttöä mahdollisimman pitkään. Tiedot kohteen palvelutarpeesta ja
sen kehityksestä kerättiin kaikkien seurakuntien kirkkoherroille suunnatulla
kyselyllä keväällä 2021 sekä Sonkajärven nuorisotoimen tapaamisella kohteessa syksyllä 2020. Hankesuunnittelutyöryhmään kuuluivat rakennusterveysasiantuntija, lvi-suunnittelija, sähkösuunnittelija, arkkitehtisuunnittelija,
Iisalmen seurakunnan johtava nuorisotyöntekijä käyttäjien edustajana, kohteen huollosta vastaava seurakuntamestari sekä kiinteistöpäällikkö. Hankesuunnitelman yhteydessä rakennukseen tehtiin kattavat kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset sekä lvisa-kuntoarviot. Kuntotutkimuksen yhteydessä tehtiin myös haitta-ainekartoitus.
Kohdetta ei ole aiemmin peruskorjattu ja kuntotutkimuksen yhteenvetona
voidaan todeta, että tilapinnat ovat suurelta osin alkuperäisiä ja teknisen
käyttöikänsä päässä. Lisäksi talotekniset järjestelmät uudella osalla ovat pääosin alkuperäisiä ja elinkaarensa päässä. Rakenteelliset korjaukset keskittyvät
uudemman osan sekä yhdyskäytävän rakenteisiin sekä vanhan osan alapohjan korjaukseen, josta on kolme vaihtoehtoista korjaustapa esitystä. Uuden
puolen WC- ja pesutilat uusitaan kokonaan. Korjauksessa huomioidaan esteettömyys- ja energiatehokkuusvaatimukset. Kohde varustetaan paloilmoitinja turvavalojärjestelmillä.
Uudella osalla
- tilapinnat uusitaan kauttaaltaan, ei keittiö
- ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan
- ikkunat ja ulko-ovet uusitaan
- majoitustilat varustetaan jäähdytyksellä
- sähköjärjestelmä uusitaan (uudella osalla ja piha-alueilla).
./..
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Vanhalla osalla
- lattia korjataan vaihtoehdon 1 mukaisesti, jossa lattiarakenne korjataan
kauttaaltaan.
Korjaushankeen toteutuksen kustannusarvio on 876 590 euroa.
Hankesuunnitelmasta on pyydetty leirikeskustyöryhmän lausunto ja se sisältö
on seuraava: Leirikeskustyöryhmä puoltaa Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjausta laajimman vaihtoehdon 1 mukaisesti. Jos ja kun rakentaminen ajoittuu vuoden 2023 leirikaudelle, selvitetään vaihtoehtoiset leiripaikat seurakuntiemme leireille hyvissä ajoin. Tieto tulee olla käytettävissä seuraavassa kokouksessa.
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. Kaikilta seurakuntaneuvostoilta tulee nyt pyytää lausunto Hirsikankaan leirikeskuksen peruskorjauksesta, koska leirikeskus on kaikkien seurakuntien käytössä.
Lisätietona jaetaan Insinööritoimisto Savolainen Oy:n laatima hankesuunnitelma kohteesta.

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta
suunnitelmasta peruskorjata Hirsikankaan leirikeskus hankesuunnitelmassa
esitetyllä tavalla, jossa vanhan osan korjaukset toteutetaan vaihtoehdon 1
mukaisesti. Lausunto tulee toimittaa 29.10.2021 mennessä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Asuinhuoneiston lahjoitus Lapinlahden seurakunnalle
Ykn § 175
Lapinlahtelainen perikunta on ilmoittanut haluavansa lahjoittaa Lapinlahden
seurakunnalle perikunnan Lapinlahdella omistaman asuinhuoneiston. Lahjoitukselle ei ole määritelty käyttöön liittyviä ehtoja.
Lahjoitus koskee Asunto Oy Allinpirtti–nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeita
nro 3617-4006, jotka oikeuttavat huoneiston A7 (1 h+kk, 32 m2) hallintaan
yhtiön omistamassa talossa Lapinlahdella.
Osakkeiden käyväksi arvoksi on perukirjassa arvioitu 16 000 euroa. Kiinteistöpäällikkö tutustuu kohteeseen ennen kokousta.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
1) Ylä-Savon seurakuntayhtymä ottaa vastaan Lapinlahden seurakunnalle
lahjoitetut Asunto Oy Allinpirtti–nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet nro
3617-4006 ja
2) laittaa kohteen myytäväksi Op-Koti Pohjois-Savolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi asia annetaan tiedoksi Lapinlahden seurakuntaneuvostolle, joka vastaa varojen käytöstä.

Toimenpiteet:
- ote Jorma Jokipii, SP Optia
- ote Lapinlahden seurakuntaneuvosto
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Sähköenergian hankinta 1.1.2023 alkaen
Ykn § 176
Ylä-Savon seurakuntayhtymä on mukana Sansia Oy:n (entinen IS-hankinta)
vuonna 2017 kilpailuttamassa sähköenergian ja salkunhoitopalvelujen sopimuksessa Väre Oy:n kanssa ja sopimus päättyy 31.12.2022. Sansia käynnisti
uuden 3+1 vuoden määräaikaisen yhteishankintasopimuksen kilpailutuksen
keväällä 2021. Kilpailutuksen voittavan toimittajan kanssa laadittava määräaikainen sopimus on voimassa 1.1.2023–31.12.2025. Sopimukseen sisältyy yhden vuoden jatko-optio vuodelle 2026. Yhteishankintasopimukseen liittyjiä on
noin 40 Sansian asiakasorganisaatiota, joukossa muun muassa Kuopion ja Iisalmen kaupungit. Yhteishankintasopimuksen kautta saadaan hintaetua mm.
salkunhoitopalvelun kustannuksissa hankintavolyymin ollessa merkittävä.
Määräaikaan 15.6.2021 mennessä Sansia sai yhden vaaditut ehdot täyttävän
tarjouksen sähköenergian toimituksesta ja salkunhoitopalveluista. Tarjouksen
jätti Loiste Sähkönmyynti Oy. Sansia on tehnyt hankintapäätöksen 4.8.2021
sähköenergian ja salkunhoitopalvelujen sopimuksesta Loiste Sähkönmyynti
Oy:ltä. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on vaadittu 14 vrk muutoksenhakuaika hankintapäätöksen tekemisestä ennen varsinaisen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tämä määräaika on täyttynyt 19.8.2021. Hankintasopimuksen allekirjoittamiseen johtavat sopimusneuvottelut ovat Sansian ja
Loiste Sähkönmyynti Oy:n välillä käynnissä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
1) Ylä-Savon seurakuntayhtymä hankkii sähköenergian Sansian hankintapäätöksen mukaisilla ehdoilla Loiste Sähkönmyynti Oy:ltä 1.1.2023 alkaen ja
2) valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkön allekirjoittamaan ja vahvistamaan yhteishankintaan osallistumisen Ylä-Savon seurakuntayhtymän puolesta.

Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote Sansia
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Hankintaoikaisu Iisalmen seurakunnan hautausmaiden haudankaivusta ja -peitosta
Ykn § 177
Koneurakointi Tuomo Hukkanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle
hankintaoikaisun 14.9.2021 koskien Iisalmen hautausmaiden haudankaivua ja
-peittoa, josta yhteinen kirkkoneuvosto teki hankintapäätöksen kokouksessaan 7.9.2021 § 146. Päätöksen mukaan haudankaivu ja –peitto päätettiin tilata Efroll Oy:ltä.
Hankintaoikaisun mukaan pisteytystaulukon mukaan Efroll Oy:n tarjoamat
koneet ovat painoluokassa 5500-6000, merkki Kramer ovat pyöräkuormaajia
ja Kramer ei valmista kaivureita. Kyseisiin koneisiin saa liitettyä erillisen kaivulaitteet. Hankintaoikaisun tekijän mielestä ne eivät sovellu Iisalmen seurakunnan hautausmaille, koska alueet ovat ahtaat. Koneilla saa työn tehtyä, mutta
ovat kömpelöitä ja isoja. Pisteytys on Tuomo Hukkasen mukaan virheellinen
ja hän esittää koneiden uudelleen pisteytystä.
Varsinainen kaivutyö tapahtuu kuitenkin Volvo-merkkisellä kaivurilla, tyyppi
EW60E, joka oli merkitty Efroll Oy:n tarjoukseen asianmukaisesti, mutta oli
inhimillisen erehdyksen vuoksi jäänyt laatimastamme pisteytystaulukosta pois.
Virhe on meidän ja valitettava, mutta se ei kuitenkaan muuta pisteytystä.
Hankinnan pisteytys on kuitenkin tapahtunut aivan oikein perustuen siihen
kokemukseen mitä hautatoimella on jo aiemmin Efroll Oy:n suorittamasta
haudankaivutyöstä. Yrityksellä on käytössään monipuolinen ja laadukas kalusto, johon kuuluu mm. asiakirjoista ilmennyt Kramer-merkkinen pyöräkuormaaja, joka on tarkoitettu lähinnä mahdollisiin maansiirtoihin ja hautalankkujen ja -kuomujen kuljetukseen.
Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen pidämme Efroll Oy:n kalustosta saamia pisteitä perusteltuina ja oikeina, eikä koneiden uudelleen pisteytykseen
ole mitään aihetta.
Lisätietona jaetaan Koneurakointi Tuomo Hukkasen hankintaoikaisu ja siihen
laadittu vastine.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) päättää korjata pisteytystaulukkoa siten, että siihen lisätään Efrollin käytössä oleva Volvo EW60E –kaivuri, joka oli epähuomiossa virheen vuoksi
jäänyt pois vertailusta, mutta oli mainittu tarjouksessa ja tämä kone oli
mukana pisteytyksessä ja
2) toteaa, että koneiden uudelleen pisteytykseen ei kuitenkaan ole mitään
aihetta ja se päättää pysyä aikaisemmin 7.9.2021 § 146 tekemässään
päätöksessä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Suorituslisien myöntäminen työntekijöille
Yhteinen kirkkoneuvosto 19.1.2021 § 7:
Asian valmistelija: hallintojohtaja Katariina Bergbacka
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen § :n 26 mukainen suorituslisäjärjestelmä
on tullut käyttöön 1.1.2020 lukien. Suorituslisäjärjestelmän piiriin kuuluvat
kaikki yleisessä palkkausjärjestelmässä olevat viranhaltijat ja kuukausipalkkaiset työntekijät. Kirkkoherrat ja hallintojohtaja eivät kuulu tähän järjestelmään.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen §:n 26 mukaan viranhaltijalle/työntekijälle
voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä suorituslisää.
Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella
tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvatuksesta ja suorituslisän maksamisesta
päättää työnantaja.
Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle sitä maksetaan. Käytettyjen suorituslisien yhteismäärän tulee olla vuosittain vähintään
1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä.
Vuoden 2020 lopussa asetettiin vuodelle 2020 tavoitteet, joiden toteutumista
arvioidaan marras- joulukuussa 2020 suorituslisäjärjestelmän mukaisesti. Samalla asetetaan tavoitteet tulevalle jaksolle 1.12.2020–30.11.2021.
Suorituslisän arvioinnin perusteet
Ylä-Savon seurakuntayhtymässä on käytössä kaksi arviointikriteeriä:
- Työssä suoriutuminen (painoarvo 60 %)
•
-

kuvaa työntekijän ammatinhallintaa, suoriutumista tehtävistä
ja hänelle asetetuista tavoitteista

Yhteistyökyky (painoarvo 40 %)
•

kuvaa työntekijän ammattimaista, ratkaisukeskeistä ja joustavaa toimintaa asiakkaiden, työyhteisön jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä avoimuutta tuen tarjoamiselle ja
vastaanottamiselle.

Suorituslisää ei ole tarkoitus maksaa kaikille, vaan sen maksaminen perustuu
viranhaltijan/ työntekijän työsuorituksen arviointiin seuraavasti:
-

Odotusten mukainen hyvä suoritustaso
•
•

-

Tehtävän vaativuuden ja viranhaltijan/työntekijän kokemuksen
mukainen palkkaus.
Ei suorituslisää

Odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä suoritustaso
•

Tehtävän vaativuuden ja viranhaltijan/työntekijän kokemuksen
mukainen palkkaus.
./..
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• Lisäksi suorituslisä maksuun vuodeksi (määräaikaisilla voi olla
kertakorvaus)
-

Odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava suoritustaso
•
•

Tehtävän vaativuuden ja viranhaltijan/työntekijän kokemuksen
mukainen palkkaus.
Määritellään tukitoimet suoritustason parantamiseksi

Suorituslisällä on Ylä-Savon seurakuntayhtymässä kolme maksutasoa seuraavasti:
- kun työssä suoriutuminen ylittää odotusten mukaisen hyvän suoritustason
• suorituslisästä tulee maksuun 60 %
- kun yhteistyökyky ylittää odotusten mukaisen hyvän suoritustason
• suorituslisästä tulee maksuun 40 %
- kun sekä työssä suoriutuminen, että yhteistyökyky ovat hyvän suoritustason ylittävällä tasolla
• suorituslisästä tulee maksuun 100 %
Suorituslisä on määräaikainen
Suorituslisä maksetaan suorituslisän saajalle arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain. Jokainen vuosi on uusi arviointijakso, jonka perusteella tehdään uusi päätös siitä, tuleeko suorituslisä maksuun seuraavana
vuonna.
Arviointijaksoa lyhyemmissä, kuitenkin vähintään 4 kk kestäneissä palvelussuhteissa, mahdollinen suorituslisä maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen päättyessä. Vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä asetetaan seuraavan vuoden tavoitteet ja arvioidaan menneen kauden tavoitteiden saavuttamista ja työsuoritusta.
Suorituslisää maksetaan viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella
tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisään käytetään 1,1 %
yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Lisäksi vuoden alussa 2020 määritelty järjestelyerä 0,6 % kohdistetaan kokonaan suorituslisiin. Summa jaetaan suorituslisää saavien henkilöiden lukumäärällä, ja kyseisestä suorituslisästä voi arvioinnin mukaisesti tulla henkilölle maksuun 40 %, 60 % tai 100 %.
Esimiehet ovat käyneet alaistensa kanssa suorituslisää koskevat arviointikeskustelut vuodelta 2020 31.11.2020 mennessä. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet arvioinnit lävitse ja tarkastelleet
niiden yhteismitallisuutta toisiinsa nähden.

./..
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Käytännössä suorituslisänä on jaettava Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukaan ym. 1,1 % ja järjestelyvaraerä 0,6 % kokonaisuudessaan. Jos saajia
on enemmän, henkilölle jaettava summa on vain pienempi eli näin olleen
työnantajan näkökulmasta suorituslisään menee joka tapauksessa sama
summa riippumatta siitä, miten paljon saajia on. Kokonaisuudessaan jaettava
summa on 3 915,08 euroa/kuukausi. Tästä on tarkoitus varata määräaikaisten
suorituslisiin (yli 4 kk työssä olleet) osa, nyt esitetään, että tähän tarkoitukseen varataan 400,00 euroa. Lisäksi vähennetään Keiteleen seurakunnan
työntekijöille tasasummina jaettu 113,57 euroa, jolloin nyt suorituslisäjärjestelmään käytetään nyt 3 401,51 euroa.
Kokouksessa annetaan esitys suorituslisän jakamisesta henkilökunnalle
1.1.2021 lukien.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jakaa suorituslisät kokouksessa annetun esityksen mukaisesti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Osmo Turkki poistui esteellisenä, eikä osallistunut keskusteluun eikä päätöksentekoon.

Ykn § 178

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Toimenpiteet:

--Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 19.1.2021 § 7 jättää osan suorituslisästä jakamatta käytettäväksi määräaikaisten suorituslisiin. Yhteiselle
kirkkoneuvostolle esitetään, että suorituslisät määräaikaisille jaetaan kokouksessa esitettävällä tavalla.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jakaa kahdelle määräaikaiselle työntekijälle
suorituslisän vuodelta 2021 kokouksessa esitettävällä tavalla.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
- ote palkkalaskenta
- ote suorituslisän saajat
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 179

KEVÄÄN 2022 KOKOUSSUUNNITELMA
Yhteinen kirkkoneuvosto
ti 18.1.2022 klo 16.30

Yhteinen kirkkovaltuusto

ti 22.2.2022 klo 16.30
ti 22.3.2022 klo 16.30
* tilinpäätös 2021

ti 15.3.2022 klo 17

ti 26.4.2022 klo 16.30
ti 17.5.2022 klo 16.30

ti 24.5.2022 klo 17

ti 7.6.2022 klo 16.30
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 20.8.–26.9.2021, pykälät 19, 134–150.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 13.8.–26.9.2021, pykälät 63–75, 125–
164.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 7.8.–26.9.2021, pykälät 6―8, 49―60.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 28.8.–26.9.2021, pykälät 184–193.
Seurakuntapuutarhurin henkilöstöhallinnon päätökset 28.8.―26.9.2021, pykälät 313―329.
Kirkkohallituksen yleiskirje:
- 22 / 2.9.2021: Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys.
Leirikeskustyöryhmän kokousmuistiot 20.5. ja 7.9.2021.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Aloite
Ykn § 180

Päätös:

Kokouspäivämäärä

sivu 238
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Osmo Turkki toimitti yhteiselle kirkkoneuvostolle aloitteen. Aloite on liitteenä
1.
Aloite päätettiin valmistella seuraavaan kokoukseen.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 181
Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen loppuhartauteen.
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