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Paltamon seurakuntakeskus
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OSALLISTUJAT
Päätöksentskijät

Poissa

Oikarinen Esa, pj.
Karppinen Elli, vpj.
Huusko Ritva
Heikkinen Raimo
Keränen Paavo
Korhonen Sinikka
Väisänen Tuula
Keränen Hannu, varajäsen

Pykäläinen Lauri

Muut osallistujat

Mauno Heikkinen, kirkkovaltuuston pj.
Marj a-Leena Möttönen, kirkkovaltuuston v arapl
Sirpa Akkanen, sihteeri
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Puheenjohtaja

Sihteeri

ESA OIKARINEN
Esa Oikarinen

SIRPA AKKANEN
Sirpa Akkanen
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Paltamossa 27.12.2021

RAIMO HEIKKINEN

PAAVO KERANEN

Raimo Heikkinen

Paavo Keränen
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KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi latkokokouksen.
169

S

KOKOUKSEN LA]LLTSUUS

JA

PI\ATÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston oh;esäännön 4 S (KJ 9:1) määrittää
kirkkoneuvoston kokoontumisajan ja paikan. Kirkkolain '7
Iuvun 4 S: n mukaan kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun
saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Jatkokokouksesta päätettiin kokouksessa

11

.72.202I.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen l-aiflisesti
kutsutuksi ja päätösval-taiseksi.

koolle

Päätös Jatkokokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi.
Paikalla ol-i 7 varsinaista fa 1 varajäsen, joten kokous
todettiin päätösvaltaiseksi
.

110 s
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan pitämisestä
6 S: ssä.

on

ohje kirkkoneuvoston ohjesäännön

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka

tarvittaessa toimivat myös ääntenl_askijoina.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Helkkinen ja Paavo
Keränen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenl-askijoina.
IlL

S

TYÖJÄRJESTYS

Kirkkoherran esitys

Jatkokokouksessa käsj-tellään I1 .72.202L päätetyt asiat.

Päätös Hyväksyttiin kokoukseen tuotu esityslista
työj ärj estykseksi .

Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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KANTTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
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Kirkkojärjestyksen 15 mukaan seurakunnassa tulee olla
kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Muita virkoja
seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkoval-tuusto päättää.
Pal-tamon seurakunnassa on kaksi C-kanttorin virkaa,
joista toinen on kokoaikainen (100 %) ja toinen osaaikainen (65 å). Paltamon ja Ristijärven seurakuntien
yhdistyrnissopi-mukseen sisältyvässä henkil-östösuunnitel-massa on vain yksi kanttorin virka.
Seurakunnassa on käyty henkil-östömenoihin mahdol-lisesti
kohdistuvien säästötoimenpiteiden johdosta koko
henkil-östöä koskevat kirkon yhteistoiminta-sopimuksen 2.
luvun 3 S:n mukaiset neuvottelut (TuTa-menettely).
Kirkkoneuvosto asetti neuvottelujen tavoitteeksi 50.000
euron vuotuiset säästöt. Osa-aikaisen kanttorin viran
l-akkauttamisella seurakunta saavuttaa noin 25.000 euron
säästöt. Lisäkustannuksia aiheuttavat kuitenkin yhden
kanttorin viranhoidossa 1i-sääntyvät matkakustannukset
sekä ulkopuolisil-le maksettavat toimituspalkkiot.
Paltamon seurakunnan johtoryhmä on kokouksessaan
7.10.202L todennut, että toinen kanttorin viroista (65%)
pitäisi lakkauttaa vj-imeistään 31. 7 .2022. Työntekijöitä
on kuultu johtoryhmän esityksen johdosta
työntekij äkokouksessa 2 . 72 . 2027 .
Vj-ran Iakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.

Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää ki-rkkovaltuustolle, että Paftamon
seurakunnan osa-aikainen (65 %) virka lakkautetaan
30.6 .2022.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jättää asian
käsittelyn jatkokokoukseen, joka pidetään keskivlikkona
22.12.202L klo 71 .30 Paftamon srk-keskuksessa.

.12.202I keskustelun ja
kirkkohaflitukselta saadun selvityksen perusteella ja
kanttorin viranhaltijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi
menettelytapana toisesta kanttorin virasta luopumisessa
seurakunnan on syytä perustaa uusi kanttorin virka, jota
ei kuitenkaan tarvitse KL:n 6 l-uvun 11 S:n mukaan
julistaa julkisestl haettavaksi (sisäinen haku, muu
erltyisen palnava syy, kohta 'l), koska sen voitaisiin
katsoa ofevan epäoikeudenmukaista nykyisiä
viranhaltijoita kohtaan. Tämän jä1keen voidaan toinen
Kirkkoneuvoston kokouksessa
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71

OTTEEN OTKEAI(SI TODISTAIvIINEN

Paltarnossa

la.lt

fx

J

/

202L

PALTAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

POYTAKIRJA

t2t202t

22.12.2021

kanttorin virka lakkauttaa, el-lei kyseisen viran
viranhaftij a1le oIe osoitettavissa muuta korvaavaa työtä.
Kirkkoherran esitys
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
perustaa uuden kokoaikaisen (100å) kanttorin viran. Viran
kelpoisuusvaatimuksena on muuta kirkkohal_lituksen
hyväksymää tutkintoa edellyttävä
säädöskokoelma numero L23) .

tutkinto (Kirkon

2) Päättää kirkon yhteistoj-mintasopimuksen mukaisten
yhteistoimintaneuvotteluj en käymisestä (TUTA-menettely)

kanttorln viranhaltijo,iden kanssa uuden kanttorin vj-ran

perustamisen johdosta.
Päätös

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää
kirkkovaltuustolle, että se perustaa uuden kokoaikaisen
(100?) kanttorin viran. Viran kelpoisuusvaatimuksena on

muuta klrkkohall-ituksen hyväksymää tutklntoa edellyttävä
tutkinto (Kirkon säädöskokoel-ma numero L23) .

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisten yhteistoimintaneuvotteluj
käymisestä (TUTA-menettely) kanttorln viranhaltijoiden
kanssa uuden kanttorin viran perustamisen johdosta.
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TOIMINTASUUNNITELMAT

JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Kirkkojärlestyksen 15. luvun 2 S:n mukaan:
Jokaista kalenterivuotta varten faaditaan tafousarvio.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toimintaja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Tafousarvlovuosi on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja toiminta- la tal-oussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnall-iset ja tafoudell-iset tavoitteet.
Tal-ousarvio fa toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava
siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ;a menojen on ol-tava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittel-ukauden tai perustell-usta syystä tätä pidemmän,
kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä
toimenpiteistä, joi1la taseen osoittama alijäämä katetaan
ottaen huomioon myös tal-ousarvion laatimisvuonna kertyväksi
arvioitu yli- tai alijäämä.
Talousarvloon otetaan tehtävien hoitamisen ja
toiminnall-isten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja

tul-oarviot.

Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve
katetaan. Määrärahat ja tul-oarvj-ot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä. Tal-ousarviossa on käyttötalous- ja
tulosfaskel-maosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen
kirkkoval-tuuston seurakuntayhtymän tafousarvio sekä
toiminta- ja tal-oussuunnitefma viimeistään edel-l-isen vuoden
joulukuussa (KJ 15:3).
Seurakuntatalouden taloutta on hoidettava hyväksytyn
tafousarvion mukaan. Tal-ousarvio sitoo hallintoel-imiä ja
henkil-östöä. Se on samalla näiden ohjauksen ja vafvonnan
väline. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää
muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä
enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvion sitovuus
koskee myös toiminnallisia tavoitteita

ja tuloarvioita.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15. 1I.2021 Paltamon
seurakunnan tuloveroprosentiksi I,'15.
Tal-ousarvion kehykset vuodelle 2022 j a suunnitelma vuosille
2023-2024 on laadittava siten, että talous on tasapainossa.
Vuoden 2022 talousarvio osolttaa 51.490 euron ylijäämää.
Vuoden 2022 talousarviossa on otettu huomioon
kiinteistöautomaation uusiminen, metsätal-oussuunnitel-ma
tekeminen, korjauksia Pal-tamon kirkkoon, Ristijärven
kirkkoon, Kontiomäen srk-kotiin sekä hautausmaill-e.
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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Vuosikatteen tulisi
lyhennykset.

riittää

kattamaan vuosittaiset lainojen

Liite

1

Taloudenhoitajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy l-iitteenä ol-evan talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelmat vuodefle 2022 ja
Iähettää ne edefleen kirkkovaftuustoll-e vahvistettavaksl.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
tal-ousarvion sitovuustaso on pääluokkatasojen loppusumma

käyttötalousosa, hautatoimi, kiinteistötoimi,
tulosfaskelmaosa ja investoj-ntiosa) .

Päätös

Kirkkoneuvosto esittää talousarvioesityksen ja
toimintasuunnitelmat vuodel-1e 2022 kirkkoval-tuuston
vahvistettavaksi .
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
talousarvion sitovuustaso on pääluokkatasojen loppusumma

käyttötalousosa, hautatoimi, kiinteistötoimi,
tul-osfaskelmaosa ja investointiosa) .
L14
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MUUT

ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.
175
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TLMOITUSASIAT

Seurakuntamestasi Kari Töl]in il-moitus virkasuhteen

päättymisestä 1.I.2022 al-kaen.
Kirkkovaftuuston kokous keskiviikkona 29.12.202I klo
1B .
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00 srk-keskuksessa.

S

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet 3a valitusosoitus.
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KOKOUKSEN PTIATTÄMTNEN

Laul-ettiin "Maa on niin kaunis", jonka jälkeen
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.
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