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OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät

Poissa

Heikkinen Mauno, puheenjohtaja
Heikkinen Raimo
Heikkinen Ville
Huovinen Auvo
Karppinen Elli
Keränen Paavo
Manninen Teija
Väisänen Tuula, varaj äsen

Huusko Ritva
Korhonen Sinikka
Kurkinen Kaisa
Möttönen Marja-Leena, varapuheenjohtaja
Niskanen Risto
Saastamoinen Jyri
Savikko Minna
Tolonen Eino

Muut osallistujat

Sirpa Akkanen, sihteeri

ALLEKIzuOITUKSET

Puheenjohtaja

Sihteeri

MAUNO HEIKKINEN

SIRPA AKKANEN
Sirpa Akkanen

Mauno Heikkinen
KASITELLYT ASIAT
POYTAKIRJAN TARKASTUS
Aika ja paikka

Allekirjoitukset

43$-s2$
Paltamo 31.12.2021

VILLE HEIKKINEN
Ville Heikkinen

TEIJA MANNINEN
Teija Manninen

POYTAKIRJA YLEISESTI

ruÄHrÄvÄr.tÄ
Aika ja paikka
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43S
KOKOUKSEN AVAUS

Veisattiin virsi 548, jonka jä1keen puheenjohtaja avasi
kokouksen.

44S
KOKOUKSEN

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTATSUUS

Kirkkojärjestyksen B l-uvun 5 S:n mukaan
"Kirkkovaltuuston kutsuu kooll-e puheenjohtaja tai hänen
estyneenä oflessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajaflakin on este, kutsun antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja
ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa
puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenj ohtaj a on val-ittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloi-neen on l-ähetettävä kirkkoval-tuuston ja
kirkkoneuvoston jäseni1le viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan il-moitustaul-ulla viikon
ajan ennen kokousta" (KJ B:5).
Kirkkol-ain 7 luvun 4 S: n mukaan "seurakunnan toimielin on
päätösval-tainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilLa".

Tämä

esityslista on lähetetty postitse

22.12.2021-

Esitys Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen l-aillisesti
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

koolfe

Päätös Kokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi. Paikal-la
ja
ol-i 7 varsinaista
1 varajäsen, joten kokous todettiin
päätösval-taiseksi.

45S
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ;\ÄNTENLASKI JoI DEN VALINTA

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 S:n mukaan
"Toimiel-imen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka
puheenjohtaja allekirjoittaa ;a sihteeri varmentaa.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla,
jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai
johtosäännössä" (KJ 7:6)

.

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 S:n mukaan
Pöytäkirjan tarkastajien ninikirjainet
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"Kirkkoval-tuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa

tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti"
(KVT 4 S) . Kirkon vaalijärjestyksen 4. l-uvun 13 S:n 2.
momentin mukaan kirkoll-iskokousedustaj j-en vaafissa
"pöytäkirja on heti tarkastettava ja lähetettävä
vaalifautakunnal-l-e yhdessä vaalilippu;en kanssa".

Esitys Kirkkovaftuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vil-le Heikkinen ja Teija
Manninen, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskij oina.

46S
TYÖJÄRJESTYS

Esitys Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsussa il_moitetun
esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
41 S
TOIMINTASUUNNTTELMAT

JA TALOUSARV]O VUODELLE 2022

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 2 S:n mukaan:
Jokaista kalenterivuotta varten laadltaan talousarvio.
Tal-ousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toimintaja taloussuunnitel-ma kolmeksi vuodeksi. Tal-ousarviovuosi on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Tal-ousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnafliset ja taloudefliset tavoitteet.
Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitefma on laadittava
siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.
Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän,
kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä
toimenpiteistä, joi1la taseen osoittama afijäämä katetaan
ottaen huomioon myös tal-ousarvion laatimisvuonna kertyväksi
arvi-oitu yli- tai ali j äämä.
Talousarvj-oon otetaan tehtävien hoitamisen ja
toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot.
Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve
katetaan. Määrärahat ja tul-oarviot otetaan tafousarvioon
bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja
tuloslaskefmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Pöytåkirjan tarkastajien nirnikirjaimet
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Kirkkovaftuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen
kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän tafousarvio sekä
toiminta- ja taloussuunnitel-ma vilmeistään edellisen vuoden
joulukuussa (KJ 15:3).
Seurakuntatalouden taloutta on hoidettava hyväksytyn
talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoel-imiä ja
henkilöstöä. Se on samal-la näiden ohjauksen ja valvonnan
vä1ine. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää
muihln kuin tal-ousarvi-ossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä
enempää kuin niihin on osoitettu. Tal-ousarvion sitovuus
koskee myös toiminnallisia tavoittelta

ja tuloarvioita.

Kirkkoval-tuusto päätti kokouksessaan 15. 1I.2021 Paltamon
seurakunnan tuloveroprosentiksi

7,'7 5 .

Tal-ousarvion kehykset vuodelle 2022 ja suunnitelma vuosille
2023-2024 on laadittava siten, että talous on tasapainossa.,
Vuoden 2022 talousarvio osoittaa 5L.490 euron ylijäämää.
Vuoden 2022 talousarviossa on otettu huomioon
kiinteistöautomaatj-on uusiminen, metsätal-oussuunnitelman
tekeminen, korjauksia Paltamon kirkkoon, Ristijärven
kirkkoon, Kontiomäen srk-kotiin sekä hautausmaifle.
Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan vuosittaiset lainojen

lyhennykset.

Esitys

Liite

1

Kirkkoneuvosto esittää talousarvioesityksen ja
toimintasuunnitefmat vuodelle 2022 kirkkovaltuustolle

vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
talousarvion sitovuustaso on pääluokkatasojen loppusumma
(käyttötalousosa, hautatoimi, kiinteistötoimi,
tul-osl-askelmaosa ja j-nvestointiosa) .

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
48S
HAUTA]NHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan
hautainhoitorahaston tal-ousarvioesityksen
kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi .

Liite

2

2022

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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49S
KANTTORTN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kn 71 .72.202L 160 S

Kirkkojärjestyksen 1S mukaan seurakunnassa tulee ol-.1-a
kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka. Muita virkoja
seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkovaltuusto päättää.
Paltamon seurakunnassa on kaksi C-kanttorin virkaa, joista
toinen on kokoaikainen (100 %) ja toinen osa-aikainen
(65 ?). Pal-tamon ja Ristijärven seurakuntien
yhdistymissopimukseen sisältyvässä henkil-östösuunnitel-massa on vain yksl kanttorin virka.
Seurakunnassa on käyty henkilöstömenoihin mahdollisesti
kohdistuvien säästötoimenpitelden johdosta koko henkilöstöä
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
viranholdossa 1isääntyvät matkakustannukset sekä
ulkopuolisille maksettavat tolmituspalkkiot.
Paltamon seurakunnan johtoryhmä on kokouksessaan 1 .70.202I
todennut, että toinen kanttorin viroista (65å) pitäisi
l-akkauttaa viimeistään 3L.1 .2022. Työntekijöitä on kuultu
johtoryhmän esityksen johdosta työntekijäkokouksessa
2 . 12

.202L

.

Viran lakkauttamisesta päättää kirkkoval-tuusto.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Pal-tamon
seurakunnan osa-aikainen (65 ?) virka lakkautetaan
30.6 .2022.

Päätös Kirkkoneuvosto päätti yksj-mielisesti j ättää asian
käsittelyn jatkokokoukseen, joka pidetään keskiviikkona
22.12.202I kl-o 71 .30 Pal-tamon srk-keskuksessaKn 22 .L2 .202L t72

S

Kirkkoneuvoston kokouksessa Ll .12.202L keskustelun ja

kirkkohal-lituksel-ta saadun selvityksen perusteella ja
kanttorin viranhaltijoj-den tasapuolisen kohtel-un vuoksi
menettelytapana toisesta kanttorin virasta luopumisessa
seurakunnan on syytä perustaa uusi kanttorin virka, jota ei
kuitenkaan tarvitse KL:n 6 luvun 11 S:n mukaan julistaa
julkisesta haettavaksi (sisäinen haku, muu erityisen
painava syy, kohta -l), koska sen voitaisiin katsoa olevan
epäoikeudenmukaista nykyisiä viranhaltijoita kohtaan. Tämän
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjainet
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jä1keen voidaan toinen kanttorln virka lakkauttaa, el1ei
kyseisen viran viranhaltijalla o1e osoitettavissa muuta
korvaavaa työtä.

Kirkkoherran esitys
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
perustaa uuden kokoaikaisen (100%) kanttorin viran. Viran
kelpoisuusvaatimuksena on muuta kirkkohallituksen
hyväksymää tutkintoa edellyttävä
säädöskokoelma numero I23) .

tutkinto (Kirkon

2) Päättää kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisten

yhteistoimj-ntaneuvotteluj en käymisestä (TUTA-menettely)
kanttorin viranhal-tijoiden kanssa uuden kanttorin viran
perustamisen johdosta.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa

uuden kokoaikaisen (1003) kanttorin viran. Viran
kelpoisuusvaatimuksena on muuta kirkkohal-lituksen
hyväksymää tutkintoa edellyttävä tutkinto (Kirkon
säädöskokoelma numero I23) .

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

50s
ILMOITUSASIAT

-Srk-mestari Kari Tölli lopettaa työt 3I.L2.202I
henkil-ökohtaisista syistä.
-Mikko Kortelainen perui tulonsa nuorisotyönohjaajan
virkaan.
s1 s
VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirj aan kirkkolain 24-25 luvun mukainen
vafitusosoitus.
52S
KOKOUKSEN P7\ATTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Pöytåkirjan tarkastajien ninikirjainet
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