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Kirkkoneuvosto
KOKOUSTIEDOT

AIKA

Torstai 17.6.2021klo 17.00 -18.25

PAIKKA

Paltamon seurakuntakeskus

OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Oikarinen Esa, pj
Karppinen Elli, vpj.
Heikkinen Raimo
Keränen Paavo
Korhonen Sinikka
Pykäläinen Lauri
Väisänen Tuula

Huusko Ritva

Muut osallistujat

Mauno Heikkinen, kirkkovaltuuston pj.
Marj a-Leena Möttönen, kirkkovaltuuston varapj

ALLEKIRJOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

ESA OIKARINEN
Esa Oikarinen

TUULA VAISANEN

KÄSITELLYT ASIAT
POYTÄKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekirjoitukset

Tuula Väisänen

78$-86$
Paltamo 17.6.2021

PAAVO KERÄNEN

SINIKKA KORHONEN
Sinikka Korhonen

Paavo Keränen
POYTAKIRJA YLEISESTI

NÄHTÄVÄNÄ
Aika ja paikka

Paltamo 21.6.2021

-

21.7 .2021
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KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin virrelfä
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408:L-2 ja rukouksefla.

S

KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 S (KJ 9:1) määrittää
kj-rkkoneuvoston kokoontumisajan ja paikan. Kirkkolaln
luvun 4 S: n mukaan klrkkoneuvosto on päätösvaltainen,
saapuvilla on enemmän kuin puolet j äsenistä.
Tämä

1

kun

esityslista on toimitettu 9.6.202I sähköpostitse.

Esltys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti
kutsutuksi ja päätösval-taiseksi.

kool-fe

Päätös: Hyväksyi ykslelisesti.
B0 s
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

JA

SIHTEERTN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä on ohje kirkkoneuvoston oh;esäännön
6 S: ssä.

Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvj-ttaessa toimivat myös ääntenlaskijoina, sekä kokouksen
sihteerin.
Päätös

81

Sinikka Korhonen ja
ja sihteeriksi Tuula Väisänen.

Pöytäkirj antarkastaj iksl val-ittiln

Paavo Keränen
S

TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työ: ärj estykseksi
kokouksessa esitetyn esityslistan Pykä1ä B3 jätetään pois.
Päätös: Hyväksyi yksimielisesti.
82S
TALOUDEN TASAPAINOTUS /TUIA-MSNETTELY

Kirkkoneuvosto 29.3.2021 S
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Seurakuntj-en välisessä yhdistymissoplmuksessa on sovittu
henkilöstösuunnitelmasta, jo11a tal-oudefliseen
tasapainoon voidaan yhdistyneessä seurakunnassa päätyä
(Yhdistymissopimus s. 2) . Suunnitelma vaikuttaa
käytännössä l-ähes jokaisen työntekijän toimenkuvaan.

Työntekijöitä koskevat olennaiset muutokset on
neuvoteltava yhdessä työntekijöiden kanssa työnantajan ja
työntekijäin väIisessä yhtej-stoimintamenettelyssä (Tutamenettely, ks. Klrkon yhteistoj_mj-ntasopimus, 7 S)
.

Tuta-menettelyn aloittamisesta on il_moitettava
ki-rjallisesti työntekijöil1e vähintään viisi päivää ennen
neuvottelujen aloittamista ja niiden kesto on oltava
vähintään 14 vuorokautta ( ks. Kirkon yhteistoimintasopimus, B S)

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto päättää aloittaa yhteistolmintamenettelyn
( tuta-menettelyn ) seura kunna s sa . Yhte i stoimintamenettely
koskee kaikkia työntekijöitä ja ne aloitetaan 15.4.202f.
Johtoryhmä tekee suunnitelman neuvottelujen käymisestä.

Sinikka Korhonen esitti, ettei ensimmälsenä yhteisenä
vuonna aloitettaisi yhtelstyöneuvotteluja vaan ne
siirrettäisiin
ensivuodelle. Korhosen esitystä ei

Päätös

kannatettu.
Kirkkoherran esltystä kannatettiin.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.
Kirkkoneuvosto 28.4.202L S

61

Johtoryhmä esittää kirkkoneuvostolle tuta-menettelystä
seuraavaa:
Päätetään suunnitelman laatimisesta TUTA-menettelyj en
käymisestä kirkkoneuvoston tehtäväksi annon mukaan:

1. Neuvottelujen tavoitteet

- neuvottelujen tavoitteena on 50.000 euron vähennys
viimeistään L.I.2022 alkaen (henkilötyövuosissa noin
1, 5 henkilötyövuotta)
.

2. Neuvottelutoimikunnan kokoonpano
- klrkkoherra työnantajan edustajana, Mauno Heikkinen
ja Elli Karppinen l-uottamushenkilöedustajina.
Puheenjohtajana toimii Mauno Heikklnen tai Elli
Karppinen. Kirkkoherra toimii sihteerinä.
- Sirpa Akkanen kieltäytyi edustamasta työnantajaa
TUTA-neuvotteluissa, sekä osal_listumaan johtoryhmän
Pöytåkirjan

tarkastajien

nimikirjaimet

OTTEEN OIKEATGI TODISTÄI{INEN

Paltamossa _/

fi,n /R
I

J

202t

PALTAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA

5t2021

t7.6.2021

kokoukseen, jossa yhteenvetoa neuvottefuista
käsite11ään.
3. Aikataulu

- työntekijöiden ja neuvottelutoimikunnan yhteinen
tilaisuus pidetään torstaina 6.5.202I Paltamon srkkeskuksessa.

- Työntekijöiden henkifökohtaiset kuulemiset 19.5. 27.5.2027, sekä varalla 26.5.202I.
- Johtoryhmä kokoontuu vkolla 2I käsittel-emään
työnantajan tekemää yhteenvetoa tuta-neuvotteluista,
joka viedään edefl-een kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy työryhmän esittämät neuvotteluj

tavoitteet , neuvotte l-utoimi
aikataulun

en

kunnan kokoonpanon sekä

-

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
kn L1 .6.2021 S 82
Tuta-menettely aloitettiin 6.5.202I työntekijöiden ja
neuvottefutoimikunnan tapaamisella, jossa tiedotettiin
menettelyn tavoitteista ja aloittamisesta kirjallisesti
yhteistoiminta-sopimus, B S) .

tuta-

(Kirkon

Neuvottel-ut käytiin 19.-2I.5.202L jokaisen työntekijän kanssa
henkilökohtaisesti. Neuvottelujen tarkoituksena oti etsiä
vaihtoehtoisia säästökohteita henkllövähennysten sijaan ja etsiä
mahdoflisesti muuttuvien tai muuttuneiden työtehtävien til-all-e

toisia työtehtäviä.

Johtoryhmä käslttely tuta-menettelyn tuloksia kokouksessaan
26.5.2021. Työntekijöi1le ;ohtoryhmän esitys esiteltiin
työntekijäkokouksessa 21 .5.202L. Johtoryhmä esittää
kirkkoneuvostolle seuraavia toimenpiteitä annetun säästötavoitteen

toteuttamiseksi I.I.2022 alkaen:

Ristijärven pappilasta luopuminen, säästö 10.000
euroa

Ristijärven alueseurakunnan alueel-la toimivasta osaaikaisesta (65%) kanttorin virasta luopuminen,

säästö 20.000 euroa
toimistosihteerin vj-ran (100 ?) osa-aikaistaminen
%: ksi, säästö 12.000 euroa
Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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Ristij ärven alueseurakunnan alueella toimivan
diakonian viran osa-aikaistaminen B0 å: ksi, säästö
6. 000 euroa.

Vuotuiset säästökustannukset henkilöstövähennykslstä ovat noln
38.000 euroa ;a pappilan luopumlsesta noin 10.000 euroa.
Esltyksen taustalla on tavoite tulla toimeen yhde1lä kanttorilla
jumalanpafvelusten porrastamisen ja toimitusten sekä muiden
tehtävien ai-katauluttami-sen avul-la. Tolmistosihteerin tehtävän
osa-aikalstaminen liittyy virkatodistusten ja sukuselvltysten
siirtymiseen Kuopion keskusrekisterj-n hoidettaviksi 1. 1 .2022
alkaen (30 å toimisto-sihteerin työtehtävistä) sekä muut
työtehtäväjärjestelyt. Diakonlan viran osa-aikaistamiseen liittyy
Ristijärven alueseurakunnan pienempi väestöpohja verrattuna
Paftamon al-ueen väestöpohjaan sekä taloudelliset syyt.

Virkojen osa-aikaistamiset ja kanttorin viran lakkauttaminen
perustuvat taloudell-isiin ja tuotannollisiin syihin.
KL 6: 3J $ 1 mom. --- Työnantaja voi, varattuaan viranhaltiialle tilaisuuden tulla kuulluksi,
muuttaa virkasuhteen osa-aikaiseksi 52 $:ssd tarkoitetulla irtisanomisperusteella irtisanomisaikaa
noudattaen.

KL 6: 52 S I mom. --- Virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtavrit ovat vdhentyneet
olennaisesti ja pysyvdsti taloudellisista syistri, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien
uude ll e e n j cirj e s t e lyn vuo la i.

Esitys:

Kirkkoneuvosto

1) Päättää myydä Ristijärven pappilan. Myynnin valmistelu
annetaan taloudenhoitajan tehtäväksi.
2 ) muuttaa kirkkoherranviraston toimistosihteeri Tarj a Järvelän
virkasuhteen osa-ai-kaiseksi I.L.2022 al_kaen siten, että
viranhoitoprosentti on 60 Z.

)a esittää kirkkovaltuustolle, että

se

3) lakkauttaa Ristijärven al-ueseurakunnan alueell-a toimivan
muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän
kanttorin viran L.1.2022 afkaen.
4) muuttaa Ristijärven al-ueseurakunnan afueella toimivan
diakonissa Marikka Luukkosen virkasuhteen osa-aikaiseksi
L.I.2022 alkaen siten, että viranhoj-toprosentti on B0 Z.
Asiasta käytiin keskustelu. Keskuste1un kul-uessa Sinikka Korhonen
esitti, että kohdat 3 ja 4 jätetään esityksestä pois. Esitystä
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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kannatettiin. Keskustelun kul-uessa Lauri Pykäläinen esltti, että
esityksen kohdat 2, 3 la 4 jätetään pois. Esitystä kannatettiin.
Suoritettiin kädennostoäänestys.
Ensin äänestettii-n pohjaesityksen (1) ja Sinikka Korhosen
esityksen (2) välilfä. Äänestyksen voitti esitys 2 äänln 2-5.

Sitten äänestettiin Sinikka Korhosen esityksen (2) Ja Lauri
Pykäläisen esityksen (3 ) välil_l_ä. Äänestyksessä äänet j akautuivat

äänin 0-1.

Päätökseksi tuli näin ollen suoritettujen äänestysten perusteella
Lauri Pykäläisen esitys (3)
Päätös: Kirkkoneuvosto
1) Päättää myydä Ristijärven pappilan. Myynnin vafmistelu
annetaan tal_oudenhoitajan tehtäväksi.
83

S

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

esitettiin

84S

toive konfirmaatiokirkon striimauksesta

ILMOITUSASIAT

ei ilmoitusasioita
Bs s
VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet ja val_itusosoitus
86

S

KOKOUKSEN PI\ATTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 78.25. Veisattiin
virrestä 408:3-4.

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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