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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

Aika

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 – 17.30
Huom. kokouksen alkamisaika!
Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: ”Seurakunnan hallinto ja
kokousmenettely” seurakuntakeskuksen salissa klo 17.30 alkaen.
Iltakoulun pitää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori
Matti Mäkinen ja tilaisuus alkaa kahvihetkellä klo 17.30.

Paikka

Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Läsnä

Esa Mierlahti
Lasse Virtanen
Riitta Hirvonen
Olli Laivo
Mika Sjöblom
Marjo-Riitta Tuominen
Heikki Wala
Ilpo Valtonen
Tuija Vaurio

kirkkoherra, puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Vesa Kiertokari
Aaro Kinnala
Samuel Mäkinen
Arja Kalliopaasi
Juhani Kapiainen
Seija Koskelin

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
kappalainen
kappalainen
kappalainen
toimistosihteeri

Esko Halivaara

kappalainen

Poissa
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ASIALISTA:
36 § Kokouksen avaus ja alkuhartaus
37 § Kokouksen laillisuus
38 § Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
39 § Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
40 § Kokouksen sihteerin valitseminen
41 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
42 § Talouspäällikön valinta
43 § Viranhaltijapäätökset
44 § Ilmoitusasiat
45 § Muutoksenhaku
46 § Päätöshartaus
47 § Kokouksen päättäminen

36. § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kappalainen
Juhani Kapiainen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kappalainen Juhani Kapiainen
piti alkuhartauden.

37. § KOKOUKSEN LAILLISUUS
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme
päivää ennen kokousta.
Esitys:

Kokous todetaan lailliseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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38. § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

39. § ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksen asialistan työjärjestykseksi.

40. § KOKOUKSEN SIHTEERIN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema
sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kokouksen sihteeriksi toimistosihteeri
Seija Koskelinin.

Päätös:

Kokouksen sihteeriksi valittiin toimistosihteeri Seija Koskelin.

41. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto
kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Mika Sjöblom ja
Marjo-Riitta Tuominen.
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mika Sjöblom ja Marjo-Riitta
Tuominen.
Pöytäkirja on tarkastettavissa seurakunnan taloustoimistossa
perjantaina 13.2.2015 klo 13 jälkeen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Sjöblom ja Marjo-Riitta
Tuominen.
Pöytäkirja tarkistetaan seurakunnan taloustoimistossa perjantaina
13.2.2015 klo 12.30 jälkeen

42. § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto päätti 7.1.2015 kokouksessaan avata Uudenkaupungin
seurakunnan talouspäällikön viran 17.2.2015 alkaen.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasontutkinto
sekä kokemus talous- ja henkilöstöhallinnon johtamisesta ja hoitamisesta.
Eduksi katsotaan perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen, seurakunnan
hallinnon sekä kiinteistöalan tuntemus. Hakemukseen on liitettävä selvitys
kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. Valitun tulee olla konfirmoitu ev.lut.
seurakunnan jäsen.
Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan. Viran täytössä
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran
vastaanottamista.
Rekrytointiprosessissa avustaa OPTEAM Uusikaupunki, Juha Sappinen.
Määräaikaan mennessä 27.1.2015 saapui 19 hakemusta (lista hakijoista
liitteenä 1/42§ 2015).
Kirkkoneuvosto merkitsi 28.1.2015 kokouksessaan tiedoksi hakijoiden määrän
ja päätti, että rekrytointiprosessiin voi halutessaan osallistua jokainen
neuvoston jäsenistä.
HR-koordinaattori Juha Sappisen avustamana prosessi on edennyt
seuraavasti:
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Perjantaina 30.1.2015 käytiin läpi hakijat ja hakemusten perusteella heistä
neljä päätettiin kutsua haastatteluun
Haastattelut suoritettiin seuraavasti:
tiistaina 3.2.
klo 14
Tuija Lankinen
klo 15.15 Päivi Ahlroos
torstaina 5.2.
klo 9
Päivi Viirros
klo 10.15 Marita Frimodig
Viimeisen haastattelun jälkeen arvioitiin hakijoiden pätevyyttä ja sopivuutta
Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikön virkaan. Esitys nousee
tämän keskustelun pohjalta.
Liitteenä 2/42§ 2015 Talouspäällikön viran hakuprosessin kulku.

Kaikki neuvoston jäsenet ovat saaneet saman kirjallisen materiaalin hakijoista.
Kaikkien hakijoiden hakupaperit nähtävissä ennen kokousta
kirkkoherranvirastossa aukioloaikoina tiistaista 10.2.2015 alkaen.
Virkaehtosopimus märittelee ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta
seurakunnissa ( KirVESTES 2014-2016 Liite 7).
Liitteen 3 §:n 2 mom:n mukaan Seurakunta määrittää palvelukseen otettaessa
kirkkoherran sekä johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan
peruspalkan viralle määritellyn K-/J -hinnoitteluryhmän palkka-asteikolta
arvioimalla viran tehtävien vaativuutta, niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta
sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta.
Peruspalkka määritetään vähintään viran K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon
alarajan suuruiseksi. Asteikon yläraja voidaan perustellusta syystä ylittää.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle, että pätevyytensä, kokemuksensa ja
haastattelussa osoittamansa sopivuuden perustella Kalliolan
Kannatusyhdistys ry talousjohtaja Tuija Lankinen valitaan
Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikön virkaan, alkaen
hänen kanssaan sovittavana aikana, kuitenkin viimeistään
1.4.2015 lukien.
Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan. Viran
täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan
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valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska valmistelua.
2) päättää, että Tuija Lankisen ottaessa Uudenkaupungin
seurakunnan talouspäällikön viran vastaan, hänen J30
hinnoitteluryhmän mukainen palkkansa on 4 000 €/kk, palkka
tarkistetaan 6 kuukauden koeajan jälkeen 4 100 €:oon
kuukaudessa. Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja
viranhaltijan ammattitaitoon.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
3) arvioi, esitetäänkö valtuustolle henkilöä valittavaksi varalle
valitun mahdollisen kieltäytymisen vuoksi
Käsittely: Keskustelun kuluessa Olli Laivo teki kirkkoherran esityksestä
poikkeavan esityksen. Laivo esitti että, kirkkoneuvoston esittää,
että kirkkovaltuusto valitsee Uudenkaupungin seurakunnan
talouspäällikön virkaan joko Tuija Lankisen tai Päivi Viirroksen
sopimuksen mukaan kuitenkin viimeistään 1.4.2015 lukien.
Valitsematta jäänyt tulee samalla valituksi varalle talouspäällikön
virkaan.
Lasse Virtanen kannatti Olli Laivon esitystä. Olli Laivon esitys
liitteenä 1 § 42 2015.
Keskustelun aikana kirkkoherra muutti esityksen kolmatta kohtaa
muotoon:
3) esittää kirkkovaltuustolle Päivi Viirroksen valitsemista varalle
valitun mahdollisen kieltäytymisen vuoksi.

Asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksen siten, että
kirkkoherran muutettua esitystä kannattavat äänestävät ”jaa” ja
Olli Laivon esitystä kannattavat ”ei”.
Jaa-äänen antoivat Riitta Hirvonen, Heikki Wala, Tuija Vaurio,
Mika Sjöblom ja Esa Mierlahti.
Ei-äänen antoivat Olli Laivo, Lasse Virtanen ja Marjo-Riitta
Tuominen. Tyhjän-äänen antoi Ilpo Valtonen.
Näin ollen kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen äänin
5 jaa, 3 ei ja 1 tyhjä
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Päätös:
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
pätevyytensä, kokemuksensa ja haastattelussa
osoittamansa sopivuuden perustella Kalliolan
Kannatusyhdistys ry talousjohtaja Tuija Lankinen valitaan
Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikön virkaan,
alkaenhänen kanssaan sovittavana aikana, kuitenkin
viimeistään 1.4.2015 lukien.
Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon viran J30 hinnoitteluryhmän mukaan.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Ei muutoksenhakuoikeutta, koska valmistelua.
2) päättää, että Tuija Lankisen ottaessa Uudenkaupungin
seurakunnan talouspäällikön viran vastaan, hänen J30
hinnoitteluryhmän mukainen palkkansa on 4 000 €/kk,
palkka tarkistetaan 6 kuukauden koeajan jälkeen 4 100
€:oon kuukaudessa. Palkkaus perustuu tehtävien
vaativuuteen ja viranhaltijan ammattitaitoon.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
3) esittää kirkkovaltuustolle Päivi Viirroksen valitsemista
varallevalitun mahdollisen kieltäytymisen vuoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta

43. § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.
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Kirkkoherra Esa Mierlahti:
ei ole
Vs. lapsityönohjaaja Heli Nurmi:
5/2015 Määräaikainen työsopimus
6/2015 Sopimus ammattiosaamisen näytöstä
7/2015 Työvapaa
8/2015 Määräaikainen työsopimus
Talouspäällikkö Merja Hannula:
6/2015 Tarjouksen hyväksyminen
7/2015 Tarjouksen hyväksyminen
8/2015 Työvapaa
9/2015 Tarjouksen hyväksyminen
10/2015 Laskun hyväksyminen

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta

44. § ILMOITUSASIAT
Seuraava kirkkovaltuusto on torstaina 26. helmikuuta alkaen klo 17.30.
Ennen kokousta kahvi. Kanttori Ari Hirvonen esittelee seurakunnassa
tehtävää musiikkityötä.
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45. § MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 §45.

46. § PÄÄTÖSHARTAUS
-

48. § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Esa Mierlahti
puheenjohtaja

Seija Koskelin
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Mika Sjöblom

Marjo-Riitta Tuomainen

