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

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykv § 23
Todetaan nimenhuudolla läsnäolijat. Esityslista on lähetetty 10.5.2021
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykv § 24
Puheenjohtajan ehdotus:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja kaksi ääntenlaskijaa. Aakkosjärjestyksessä
seuraavana ovat Jouni Rautiainen ja Tarja Roivainen.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Ykv § 25
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin siten, että ensin käsiteltiin §:t 34 ja 35.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2021 § 48:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 toteutui
196 292,54 euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi muutosten jälkeen noin 145 000 euroa. Ennakoitua parempi tilanne
johtui koronapandemian vaikutuksesta supistuneen toiminnan käyttämättä
jääneistä määrärahoista, puunmyyntituottojen 60 000 euron ylityksestä ja kirkollisverojen talousarviossa arvioitua 52 000 euroa suuremmasta kertymästä.
Vuoden 2020 käyttötalouden ulkoinen toimintakate eli toimintatuottojen ja
kulujen nettosumma oli 5 964 348 euroa, mikä alitti talousarvioon varatun summan 5,0 % (311 774 euroa). Suurin yksittäinen tekijä oli koronapandemian vuoksi supistunut toiminta. Vuoteen 2019 verrattuna toimintakate vähentyi peräti 6,2 % (396 757 euroa). Henkilöstökulut lisääntyivät
edelliseen vuoteen verrattuna 0,2 % tai 6 587 euroa, mikä selittyy lomarahojen maksamisesta täysimääräisinä kiky-sopimuksen päätyttyä. Lomapalkkavelkaan tuli vuodelle 2020 noin 11 000 euron lisäkirjaus, kun 2019 se lisääntyi
37 000 eurolla. Henkilöstökulujen osuus käyttötalouden kaikista menoista oli
56,9 %.
Kirkollisverotilitysten 2020 arvioitiin talousarviossa vähenevän 1,9 % vuoden
2019 arvioituun tilitysmäärään verrattuna. Keväällä pandemian alkaessa Kirkkohallituksen ensimmäisissä arvioissa verotilitysten ennakoitiin vähenevän jopa 10 %. Verotilitykset eivät kuitenkaan kääntyneet missään vaiheessa jyrkkään laskuun. Syksyllä alkoi jo näyttää, että tilanne ei ole kehittymässä läheskään niin huonoksi kuin odotettiin mutta silti kirkollisverojen lopullinen kertymä yllätti positiivisesti. Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset 2020
olivat 6 517 257 euroa, missä vähennystä 1,1 % tai 72 614 euroa
vuoteen 2019 verrattuna.
Yhteisövero-osuuden korvannutta kuntien asukaslukuun perustuvaa valtion
rahoitusta seurakuntayhtymälle tilitettiin 764 112 euroa, mikä oli 0,2 %
enemmän kuin 2019. Kirkollisverotilitysten ja valtionrahoituksen kokonaismäärä vähentyi vuoteen 2019 verrattuna 1,0 % tai 70 886 euroa.
Tuloslaskelman vuosikate oli 648 206 euroa, mikä riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot 476 718 euroa.
Investointien bruttomeno oli 501 078 euroa sisältäen Heikki Kaarakaisen testamentissa olleiden metsä- ja maa-alueiden arvon 121 200 euroa siirron testamentin varoihin, rahoitusosuudet 122 732 (Kirkkohallituksen avustus
Pielaveden kirkon korjaukseen) ja pysyvien vastaavien myyntitulot 28 246 euroa. Rahoituslaskelman mukaan investointiosan nettomeno oli 350 100
euroa ja tulorahoitus (vuosikate – myyntivoitot) yhteensä 622 600 euroa riitti kattamaan investoinnit. Rahavarat lisääntyivät vuoden 2020 aikana 384 282 euroa.
./..
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./.. yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2021 § 48:
Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden 2020 aikana yhteensä 622 jäsenellä ja oli 31.12.2020 yhteensä 29 774. Muutos
on seurakuntayhtymän toiminta-ajan vuosittaista keskiarvoa vastaava ja hieman pienempi kuin 2019 (-624). Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa tulevien vuosien kirkollisveron jako-osuuksiin alentavasti.
Taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämiä vuoden 2020 ylijäämän
kirjauksen jälkeen 31.12.2020 jäljellä 2 530 075 euroa.
Taloustilanne tulee tulevaisuudessa olemaan edelleen vaikea, sillä kirkollisveron jako-osuus pienenee kirkon jäsenmäärän vähentyessä. Jako-osuus 2/2021
alkaen on 2,81 %, missä vähennystä 0,05 %-yksikköä (-1,7 %). Epävarmuutta yleisessä taloustilanteessa aiheuttaa edelleen jatkuva koronapandemia.
Keiteleen seurakunta liittyi 1.1.2021 lukien Ylä-Savon seurakuntayhtymään ja
Keiteleellä ollut kirkollisveroprosentti 1,95 % aleni seurakuntayhtymän yhteiseen prosenttiin 1,65 %, laskennallinen vaikutus noin 60 000 euroa kirkollisveroa vähentävä. Seurakuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2021 ennakoidaan peräti 249 000 euron alijäämää.
Lisätietona jaetaan vuoden 2020 toimintakertomus.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Ykv § 26

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden
2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän
ylijäämä 196 292,54 euroa vuodelta 2020 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Lisätietona jaetaan vuoden 2020 toimintakertomus, niille jotka eivät ole sitä
vielä saaneet.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2021 § 49:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeita päivitettiin vuoden 2020 aikana ja muutoksena omana taseyksikkönään hoidetun rahaston tilinpäätöksen hallinnollinen
käsittely tapahtuu jatkossa samoin kuin seurakuntatalouden tilinpäätöksen.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto on oma taseyksikkönsä ja
siksi sen tilinpäätös on käsiteltävä esityslistalla omana asianaan.
Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen sisältyvät seurakuntayhtymän tilinpäätökseen ja siksi niitä ei ole erikseen lisätietona. Hautainhoitorahaston tilintarkastus tehdään seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston vuoden
2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Ylä-Savon seurakuntayhtymän
hautainhoitorahaston ylijäämä 7 169,08 euroa vuodelta 2020 kirjataan
sen taseen omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------

Ykv § 27

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Emmi ja August Teräksisen rahaston tilinpäätös vuodelta 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2021 § 50:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeita päivitettiin vuoden 2020 aikana ja muutoksena omana taseyksikkönään hoidetun rahaston tilinpäätöksen hallinnollinen
käsittely tapahtuu jatkossa samoin kuin seurakuntatalouden tilinpäätöksen.
Pielaveden seurakunnalla on testamenttilahjoitukseen perustuva Emmi ja August Teräksisen rahasto, jonka johtosäännön mukaisesti varoja käytetään testamentin jättäjien perhehautojen hoitamiseen ja Pielaveden seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Rahastolla on oma y-tunnus ja sitä hallinnoi rahaston johtokunta. Rahasto on oma taseyksikkönsä ja siksi sen tilinpäätös on käsiteltävä
esityslistalla omana asianaan.
Emmi ja August Teräksisen rahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen sisältyvät seurakuntayhtymän tilinpäätökseen ja siksi niitä ei ole erikseen lisätietona. Rahaston tilintarkastus tehdään seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Emmi ja August Teräksisen rahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Emmi ja August Teräksisen rahaston
vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Emmi ja August Teräksisen rahaston alijäämä 32 361,08 euroa vuodelta 2020 kirjataan sen taseen
omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätös:

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

Ykv § 28
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Keiteleen seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2021 § 51:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkon palvelukeskus Kipa on valmistellut Keiteleen seurakunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen, joka on merkitty tiedoksi Keiteleen seurakuntaneuvoston kokouksessa 24.2.2021. Tilinpäätös on 54 297,71 euroa alijäämäinen.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan seurakunnan liittyessä seurakuntayhtymään liittyvän seurakunnan tilinpäätöksen allekirjoittaa Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Tilintarkastuksen jälkeen se menee yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Hallintojohtajan ehdotus:

Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2020.
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Keiteleen seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen Keiteleen seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Keiteleen seurakunnan vuoden 2020
tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Keiteleen seurakunnan alijäämä
54 297,71 euroa vuodelta 2020 kirjataan taseen omaan pääomaan ali-/
ylijäämätilille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ykv § 29

-------------Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan toimintakertomus vuodelta
2020.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2021 § 52:
Asian valmistelija: talouspäällikkö Marko Ropponen.
Kirkon palvelukeskus Kipa on valmistellut Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka on merkitty tiedoksi Keiteleen
seurakuntaneuvoston kokouksessa 24.2.2021. Tilinpäätös on 954,51 euroa
ylijäämäinen.
Kirkkohallituksen tilinpäätösohjeita päivitettiin vuoden 2020 aikana ja muutoksena omana taseyksikkönään hoidetun rahaston tilinpäätöksen hallinnollinen
käsittely tapahtuu jatkossa samoin kuin seurakuntatalouden tilinpäätöksen.
Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston on ollut oma taseyksikkönsä ja
siksi sen tilinpäätös on käsiteltävä esityslistalla omana asianaan. Hautainhoitorahaston tilintarkastus tehdään Keiteleen tilintarkastuksen yhteydessä.
Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot vuodelta 2020.
Hallintojohtajan ehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) allekirjoittaa Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen,
2) lähettää tilinpäätöksen Keiteleen seurakunnan tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksymistä ja
4) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston ylijäämä 954,51 euroa vuodelta 2020 kirjataan taseen
omaan pääomaan ali-/ ylijäämätilille.
Päätös:

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

Ykv § 30

Päätös:

Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös
tiedot vuodelta 2020.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen
vuodelta 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 102:
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat allekirjoittaneet seurakuntayhtymän talouden ja hallinnon tarkastuksen vuodelta 2020. 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 jaetaan tilintarkastuskertomus vuodelta 2020.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:
Ykv § 31
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 ja esittää, että se
päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
-------------Lisätietona jaetaan tilintarkastuskertomus vuodelta 2020.
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
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Keiteleen seurakunnan tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta
2020
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 105:
Keiteleen seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet seurakunnan talouden
ja hallinnon tarkastuksen vuodelta 2020. Tilintarkastaja Pentti Tanskasen allekirjoittamassa tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Keiteleen seurakunnan tilintarkastuskertomuksen ja esittää, että se päättää vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan.
Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan tilintarkastuskertomus.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle Keiteleen seurakunnan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 ja esittää, että se päättää
vastuuvapaudesta tilintarkastuskertomuksen saatuaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ykv § 32

-------------Lisätietona jaetaan Keiteleen seurakunnan tilintarkastuskertomus.

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
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Talouden ja hallinnon kehittämisryhmän loppuraportti
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2021 § 73:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.10.2020 § 132 nimetä talouden ja hallinnon työryhmän tehdyn valtuustoaloitteen mukaisesti.
Valtuustoaloite oli seuraavansisältöinen:
”Hanke Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkamisesta ja yhden seurakunnan
perustamisesta on kaatunut, eikä väylää joidenkin hakkeen tavoitteiden toteuttamisesta ole määritelty.
Haluamme tällä valtuustoaloitteella käynnistää valmistelevan jatkoselvityksen,
jolla määritellään myöhemmin päätettävän jatkoselvityksen raamit. Siinä
tunnistetaan tavoitteita, jotka osaltaan mahdollistavat seurakunnan/
seurakuntien perustehtävän hoidon myös näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Tunnistamisen lisäksi tavoitteena on toimenpiteiden, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa ehdottaminen.
Tämän valmistelevan selvityksen tavoitteena ei ole seurakunnan perustehtävien hoidon vaarantaminen. Selvityksen perimmäisenä tavoitteena on
seurakuntien taloudellisen kestävyyden vahvistaminen. Näkemyksemme mukaan talouteen liittyvät tekijät luovat olennaiset, mutta eivät ainoat edellytykset perustehtävän hoidolle. Selvityksessä hyödynnetään jo tehtyjen selvitysten tuloksia.
Lähtökohtaisesti tarkastelemme henkilöstön käyttöön liittyviä käytäntöjä, mukaan lukien perustehtävien hoitoon liittyviä prosesseja. Käytäntöjä arvioimalla
voidaan perustehtäviä hoitaa tehokkaammin ja seurakuntien jäsenten odotuksia paremmin vastaavasti, minkä lisäksi henkilöstön työhyvinvoinnin voidaan
odottaa kohenevan.
Toisena lähtökohtana on yhtymään kuuluvien seurakuntien kiinteistöjen arvon, käytön ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Voimme ehdottaa esimerkiksi riippumattoman ulkopuolisen tahon tekemää selvitystä, mukaan lukien
toimenpide-ehdotusten tekeminen kiinteistötoimen tehostamiseksi ja resurssien vapauttamiseksi perustehtävän hoitoon.
Valmistelevassa jatkoselvityksessä tuotamme seurakuntayhtymän ja yksittäisten seurakuntien hallinnoille näkemyksemme tämän hetken tilanteesta sekä
ehdotuksia varsinaisen, yllä kuvatun selvityksen tekemisestä. Hallinto siis
päättää mahdollisesta jatkosta.”
Talouden ja hallinnon kehittämistyöryhmään valittiin seuraavat henkilöt:
Jorma Kajanus, pj., Ossi Martikainen, Sirkku Muilu, Pertti Laajalahti, Aila SiilinHuttunen, Aino Ruotsalainen ja Keiteleen seurakunnan myöhemmin nimettävä
edustaja. Lisäksi työryhmään valittiin Arto Penttinen asiantuntijaksi ja Katariina Bergbacka sihteeriksi.
Talouden ja hallinnon työryhmän loppuraportti on valmistunut 1.4.2021.
./..
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sivu 34

./.. yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2021 § 73:
Työryhmän puheenjohtaja Jorma Kajanus tulee kokoukseen teamsin välityksellä esittelemään työryhmän ehdotuksia ja lopputuloksia.
Lisätietona jaetaan talouden ja hallinnon työryhmän Tahkon loppuraportti.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
talouden ja hallinnon työryhmän Tahkon loppuraportin.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 33
Päätös:

Lisätietona jaetaan talouden ja hallinnon työryhmän Tahkon loppuraportti.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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Seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian hyväksyminen vuosille 2021–2026
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 89:
Työyhteisökonsultti Jukka Helinin johdolla on valmisteltu kevään 2021 aikana
seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategiaa. Edellinen strategian voimassaolo on päättynyt vuoden 2020 lopussa.
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian valmistelu on aloitettu yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 23.2.2021 jälkeen. Ensimmäisellä kyselyllä
26.2.2021 kartoitettiin kaikkien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden näkemyksiä kirkon strategian sisällöstä. Näin luotiin pohjaa yhtymän ja seurakuntien strategian sisältöä varten. Strategiatyöryhmä käsitteli kyselyn tulokset
18.3.2021 ja laati strategialuonnoksen niiden pohjalta.
Yhteisessä seminaarissa 23.3.2021 käytiin läpi toisella kyselykierroksella saadut tulokset ja työstettiin strategialuonnosta edelleen. Seminaariin paikalle oli
kutsuttu koronarajoitusten vuoksi vain yhteisen kirkkovaltuuston ja –
neuvoston jäsenet, johtoryhmän jäsenet ja yhteistyötoimikunnan jäsenet
edustamaan henkilökuntaa. Strategiatyöryhmä muokkasi strategialuonnosta
valtuustoseminaarin työskentelyn pohjalta edelleen. Kolmannella kyselykierroksella pyydettiin arvioita tarkennetusta strategialuonnoksesta.
Nyt strategia esitetään hyväksyttäväksi. Kolmannen kyselykierroksen tulosten
perusteella 89 % oli jokseenkin tai samaa mieltä, että voi sitoutua strategiaan
omalta osaltaan.
Työyhteisökonsultti Jukka Helin on kokouksessa mukana Teams-ohjelman välityksellä esittelemässä asiaa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja seurakuntien strategian hyväksymistä vuosille 2021–2026
esitetyssä muodossa:
Yhdessä – rohkeasti – kristittyinä
Olemme läsnä yläsavolaisten arjessa
 Kerromme rohkeasti uskosta Jumalaan.
 Kuulumme ja näymme livenä, virtuaalisesti ja mediassa.
 Tuemme heikoimpia ja annamme heille äänen.
Kasvamme yhdessä kristittyinä
 Arvostamme toisiamme.
 Puhumme Jumalasta, kuuntelemme ihmistä.
 Annamme tilaa osallistua ja vaikuttaa.
Olemme samassa veneessä
 Jokainen Jumalan luoma ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas.
 Näemme erilaisuuden rikkautena ilman syrjintää.
 Kannamme vastuuta toisistamme luomalla yhteyttä.
./..
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Kannamme ja jaamme vastuuta
 Olemme avoin ja aloitteellinen yhteiskumppani.
 Edistämme ekumeniaa.
 Autamme ja kannustamme jokaista käyttämään lahjojaan.
Teemme tilaa uusille avauksille
 Rakennamme huomista ilman eilisen taakkoja.
 Kokeilemme rohkeasti uutta virheitä pelkäämättä.
 Asetamme tavoitteita ja arvioimme työmme tuloksia.
Uskomme tulevaisuuteen
 Toimimme kestävästi ja luomakuntaa kunnioittaen.
 Kuuntelemme ja rohkaisemme lapsia ja nuoria.
Päätös:

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

Ykv § 34
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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Pelisääntöjen hyväksyminen yhteishengen vaalimiseksi ja kehittämiseksi
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 90:
Työyhteisökonsultti Jukka Helinin johdolla on yhdessä uuden strategian kanssa laadittu pelisäännöt yhteishengen vaalimiseksi ja kehittämiseksi. Tämä tehtävä perustui yhteisen kirkkoneuvoston 23.2.2021 tekemään päätökseen.
Konsultoinnin yhteydessä oli tehtävänä tarkastella tämänhetkistä ilmapiiriä.
Taustalla on Veto 3 –hankkeen yhteydessä laadittu yhdistymissuunnitelma ja
sen kariutuminen.
Pelisääntöjen laatiminen aloitettiin valtuustoseminaarissa 23.3.2021 ja niitä on
työstetty sen jälkeen edelleen kyselyillä samoin kuin itse strategiaa.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle esitetään pelisääntöjen hyväksymistä yhteishengen vaalimiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyötoimikunta on antanut pelisäännöistä lausuntonsa kokouksessaan 20.4.2021 § 5,
toimikunnalla ei ollut huomauttamista valmisteltuihin pelisääntöihin.
Työyhteisökonsultti Jukka Helin on kokouksessa mukana Teams-ohjelman välityksellä esittelemässä asiaa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
pelisäännöt yhteishengen vaalimiseksi ja kehittämiseksi seuraavasti:
Pelisäännöt yhteishengen vaalimiseksi ja kehittämiseksi
Toimimme yhdessä ja samaan suuntaan
 Olemme samalla puolella.
 Luomme ja vaalimme yhteishenkeä.
 Vaalimme yhdessä hengellisyyttä.
 Kunnioitamme toistemme ajankäyttöä, työtä ja mielipiteitä.
Kehitämme itseämme ja yhteisöämme
 Näemme mahdollisuudet ympärillämme ja edessämme.
 Tunnistamme hyvät käytännöt ja edistämme niitä.
 Pyrimme parhaimpaamme.
 Ymmärrämme roolimme ja siihen liittyvän vastuun.
Käyttäydymme kunnioittavasti
 Muistamme hyvät käytöstavat.
 Suhtaudumme toisiimme kunnioittavasti.
 Ymmärrämme erilaisuutta.
 Osaamme kiittää, kehua ja pyytää anteeksi.
 Toimimme rehellisesti ja avoimesti.

./..
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Kehitämme vuorovaikutustamme
 Keskustelemme avoimesti, kuuntelemme toisiamme.
 Esitämme kantamme maltillisesti.
 Puhumme asiasta.
 Viestimme positiivisessa hengessä.
 Viljelemme hyväntahtoista huumoria.
Päätös:

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

Ykv § 35
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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Iisalmen hautausmaiden määrärahaylitykset vuoden 2021 talousarvioon
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 101:
Asian valmistelija: palvelupäällikkö Riitta Kaasinen
Haudankaivun ja –peiton ulkoistamiseen ei ole varattu vuodelle 2021 talousarviomäärärahaa. Iisalmen hautausmaiden työntekijätilanne on ollut epäselvää.
Nyt on saatu selvyyttä työntekijätilanteeseen ja voidaan tehdä tulevaisuuden
ratkaisuja. Toiminnan turvaamisen kannalta on jouduttu tekemään määräaikaisia ulkoistamisratkaisuja.
Haudankaivun ja –peiton ulkoistaminen tulee maksamaan arviolta n. 96 000
euroa. Tästä vähennetään osa-aikaisen työntekijän palkan väheneminen
15 000 euroa ja määräaikaisen tuntityöntekijän palkkauksen poistuminen
5 000 euroa. Määrärahojen ylitys on yhteensä noin 76 000 euroa.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
muutoksena vuoden 2021 talousarvioon Iisalmen hautausmaiden haudankaivupalveluiden nettoylityksen 76 000 euroa.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
--------------

Ykv § 36
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 103:
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2021, joka on annettu 28.4.2021, on ohjeistettu Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolon
päättymisestä. Valtioneuvosto totesi 1.3.2021 yhteistoiminnassa tasavallan
presidentin kanssa, että Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus antoi 5.3.2021 eduskunnalle esityksensä valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta. Poikkeusolojen tultua voimaan kirkkohallitus antoi kirkkolain 25 luvun 14 §:n nojalla väliaikaisen määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa (Kirkon säädöskokoelma nro
146/2021). Määräys tuli voimaan 17.3.2021.
Väliaikaisella määräyksellä pyrittiin varmistamaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia mahdollisista kokoustapaa
koskevista työjärjestys- ja ohjesääntömääräysten puutteista huolimatta. Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) oli tullut voimaan
15.3.2021 (Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2021). Väliaikainen määräys on sidottu valtioneuvoston asetuksella säädettyjen valmiuslain II osan mukaisten toimivaltuuksien soveltamiseen.
Hallitus on 27.4.2021 päättänyt todeta poikkeusolot päättyneeksi ja kumonnut samalla valmiuslain käyttöönottoasetukset. Siten myös edellä mainitun
Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt. Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kehotetaan päivittämään hallinnon sisäiset sääntönsä mahdollisimman nopeasti siten, että niissä otetaan huomioon mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen. Asiaa on ohjeistettu Kirkkohallituksen
yleiskirjeissä 8/2021 ja 14/2021.
Tästä syystä seurakuntien väliaikainen mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia
on nyt siis päättynyt 27.4.2021. Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön
lisätään kohdat sähköisten kokousten pitämisestä.
Lisätietona jaetaan muutettu yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön niin, että se sisältää mahdollisuuden sähköisen kokouksen pitämiseen ja
2) päättää alistaa yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

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

Ykv § 37
Lisätietona jaetaan muutettu yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen muuttaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 104:
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2021, joka on annettu 28.4.2021, on ohjeistettu Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolon
päättymisestä. Valtioneuvosto totesi 1.3.2021 yhteistoiminnassa tasavallan
presidentin kanssa, että Suomi on poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus antoi 5.3.2021 eduskunnalle esityksensä valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta. Poikkeusolojen tultua voimaan kirkkohallitus antoi kirkkolain 25 luvun 14 §:n nojalla väliaikaisen määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallinnosta poikkeusoloissa (Kirkon säädöskokoelma nro
146/2021). Määräys tuli voimaan 17.3.2021.
Väliaikaisella määräyksellä pyrittiin varmistamaan seurakuntien ja seurakuntayhtymien mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia mahdollisista kokoustapaa
koskevista työjärjestys- ja ohjesääntömääräysten puutteista huolimatta. Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) oli tullut voimaan
15.3.2021 (Kirkkohallituksen yleiskirje 9/2021). Väliaikainen määräys on sidottu valtioneuvoston asetuksella säädettyjen valmiuslain II osan mukaisten toimivaltuuksien soveltamiseen.
Hallitus on 27.4.2021 päättänyt todeta poikkeusolot päättyneeksi ja kumonnut samalla valmiuslain käyttöönottoasetukset. Siten myös edellä mainitun
Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt. Seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kehotetaan päivittämään hallinnon sisäiset sääntönsä mahdollisimman nopeasti siten, että niissä otetaan huomioon mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen. Asiaa on ohjeistettu Kirkkohallituksen
yleiskirjeissä 8/2021 ja 14/2021.
Tästä syystä seurakuntien väliaikainen mahdollisuus pitää sähköisiä kokouksia
on nyt siis päättynyt 27.4.2021. Yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen lisätään kohdat sähköisten kokousten pitämisestä.
Lisätietona jaetaan muutettu yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1) hyväksyy yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen niin, että se sisältää
mahdollisuuden sähköisen kokouksen pitämiseen ja
2) päättää alistaa yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ykv § 38

-------------Lisätietona jaetaan muutettu yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys.

Päätös:
Toimenpiteet:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Entisten Keiteleen seurakunnan virkojen perustaminen Ylä-Savon seurakuntayhtymään
Yhteinen kirkkoneuvosto 4.5.2021 § 106:
Keiteleen seurakunta on liittynyt 1.1.2021 lukien Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymän toimialaan kuuluvat virat täytyy perustaa YläSavon seurakuntayhtymään ja sen lisäksi hengellistä työtä koskevat virat säilyvät edelleen Keiteleen seurakunnan virkoina.
Virkojen perustamisen jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto siirtää nykyiset viranhaltijat ja työsuhteiset henkilöt uusiin virkoihin ns. vanhoina työntekijöinä virkasuhteen katkeamatta.
Ylä-Savon seurakuntayhtymän viroiksi siirtyvät Keiteleen seurakunnasta seurakuntamestarin ja seurakuntaemännän virat.
Hallintojohtajan ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa 1.1.2021 lukien Ylä-Savon seurakuntayhtymään seuraavat entiset Keiteleen seurakunnan
virat:
Uusi virkanimike
seurakuntaemäntä
seurakuntamestari

Nimi
Huttunen Jaana
Jalkanen Paula

2) määrää, että molempien virkojen kelpoisuusehdot ovat ammatillisessa koulussa suoritettu soveltuva ammatillinen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai oppisopimuskoulutus ja alan tuntemus ja
3) samalla esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että päätetään lakkauttaa
Keiteleen seurakunnan vastaavat virat 1.1.2021 lukien.
Päätös:

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

Ykv § 39
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykv § 40

Syksyn 2021 kokoussuunnitelma
yhteinen kirkkoneuvosto
ti 17.8. klo 16.30
ti 7.9. klo 16.30

yhteinen kirkkovaltuusto

ti 21.9. klo 17

ti 19.10. klo 16.30
ti 9.11. klo 16.30
ti 30.11. klo 16.30

Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

ti 7.12. klo 17

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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sivu 44

Kokouksen päättäminen
Ykv § 41
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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