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Kokouksen avaaminen
Ykn § 70

Kokouspäivämäärä

sivu 84

12.6.2018

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Lauri Jäntti avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ykn § 71
KL 7: 4 §: ”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.”
KJ 9:3§: ”Oikeus olla (kirkkoneuvoston) kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen on 1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla...”
KJ 10:11 §: ”Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherroilla sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, seurakuntayhtymän johtavilla viranhaltijoilla on oikeus olla läsnä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa ja
ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen.”
Esityslista on lähetetty 5.6.2018. Todetaan paikalla olevat jäsenet ja läsnäolooikeutetut.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ykn § 72
Puheenjohtajan ehdotus:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raimo Haverinen ja NiiloKustaa Malmivaara.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kokouksen työjärjestys
Ykn § 73
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin. Esityslistalle lisättiin §:ksi 76 oikaisuvaatimusasia
ja §:ksi 77 yhteisen kirkkovaltuuston täytäntöönpano.
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Ylimmän johdon palkantarkistukset
Ykn § 74
Uudessa kirkon virka- ja työehtosopimuksessa vuosille 2018–2020 todetaan,
että ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden
loppuun. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä tämä koskee kirkkoherroja ja hallintojohtajaa.
Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan
päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Järjestelyerällä voidaan
tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan
suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon
peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta – yleiskorotus 1,1 % koskee 1.4.2018 kaikkia muita työntekijöitä.
Järjestelyvaraerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on hyvä tehdä
erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä.
Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa
kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepäkohtia. Sellaisia on voinut syntyä mm., jos palkantarkistuksia ei ole 1.8.2014 alkaneen kokeilun aikana tehty siitä huolimatta, että
viran tehtävien vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja osaamineen ovat
muuttuneet olennaisesti.
Järjestelyvaraerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä jatkossa.

Talouspäällikön ehdotus:

Päätös:

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että tällä kertaa ylimmän johdon 1,6
%:n suuruinen järjestelyvaraerä jaetaan kaikille siihen kuuluville kirkkoherroille ja hallintojohtajalle niin, että se on 1,6 % kunkin peruspalkasta.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että tällä kertaa ylimmän johdon 1,6
%:n suuruinen järjestelyvaraerä jaetaan kaikille siihen kuuluville kirkkoherroille ja hallintojohtajalle niin, että se on 1,6 % kunkin peruspalkasta. Erä maksetaan takautuvasti 1.4.2018 lukien.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Katariina Bergbacka ja Lauri Jäntti poistuivat esteellisinä tämän §:n käsittelyn
ajaksi, eivätkä he osallistuneet keskusteluun eivätkä täytäntöönpanoon. Kokouksen puheenjohtajana tämän §:n aikana toimi varapuheenjohtaja Tiina
Juutinen.
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Maa-alueen käyttöoikeussopimus
Ykn § 75
Iisalmen kaupunki ja seurakuntayhtymä ovat neuvotelleet Kustaa Aadolfin
alueen kaavoituksen yhteydessä siitä, että Iisalmen kaupunki rakentaisi ulkoilureitin Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistamalle alueelle osana suunniteltua ulkoilureitistöä Kustaa Aadolfin kirkon alueelle. Iisalmen kaupunki hoitaa
reitistön rakentamisen ja kunnossapidon. Maa-alueen käyttöoikeus luovutetaan Iisalmen kaupungille korvauksetta.
Ulkoilureitin uran pituus on 320 metriä ja leveys 0,5 – 1,5 metriä.
Lisätietona jaetaan maa-alueen käyttöoikeussopimus, karttaliite ja ympäristönhoitosuunnitelma.
Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää solmia Iisalmen kaupungin kanssa maaalueen käyttöoikeussopimuksen Kustaa Aadolfin alueen ulkoilureitin rakentamiseksi tilalle Rantala (Rno 140-407-0018-0339), jolloin maa-alueen käyttöoikeus luovutetaan Iisalmen kaupungille korvauksetta.
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:
- ote Iisalmen kaupunki
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Vastine oikaisuvaatimukseen
Ykn § 76
Palvelupäällikkö Riitta Kaasinen on viranhaltijapäätöksellään 24.5.2018 § 9
valinnut palvelusihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi Maarit Holapan ajalle
5.7.-31.12.2018. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2017 § 8
myöntänyt vuorotteluvapaata palvelusihteeri Riitta Koivistoiselle ko. ajalle,
mikäli työhön löytyy vuorotteluvapaalain mukainen sijainen.
Vuorotteluvapaalain 9 §:n mukaan sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja
elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä
työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan
alkamista.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaiseksi voidaan palkata alle
30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka
ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi
vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25vuotias tai yli 55-vuotias.
Henkilö on 6.6.2018 lähettänyt oikaisuvaatimuksen yhteiselle kirkkoneuvostolle koskien Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelupäällikön 24.5.2018 § 9 tekemää valintapäätöstä. Lisätietona jaetaan yhteisen kirkkoneuvoston vastine
oikaisuvaatimukseen.
Hallintojohtajan ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hylätä henkilön oikaisuvaatimuksen aiheettomana ja päättää pysyä päätöksessään.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet:

- ote oikaisuvaatimuksen tekijä
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
Ykn § 77
Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun §:n 1 mukaan
huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Yhteisen kirkkovaltuuston 22.5.2018 tekemät päätökset tulee nyt panna täytäntöön. Tällöin
päätettiin seuraavista asioista:

Hallintojohtajan ehdotus:

Päätös:

§
§
§
§
§
§
§

14
15
16
17
18
19
20

§
§
§
§
§

21
22
23
24
25

Kokouksen avaaminen
Laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kokouksen työjärjestys
Valtuustoaloite metsämaan hankinnasta
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017
Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017
Vaalilautakunnan kokouspalkkiot
Flyygelin hankinta Pielaveden kirkkoon
Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Kokouksen päättäminen
Valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna täytäntöön yhteisen kirkkovaltuuston
22.5.2018 tekemät päätökset.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muut mahdolliset asiat ja tiedoksiannot
Ykn § 78
Hallintojohtajan viranhaltijapäätökset 15.5.–5.6.2018, pykälät 57–61.
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 8.5.–5.6.2018, pykälät 37–43, 73–86.
Palvelupäällikön viranhaltijapäätökset 8.5.–5.6.2018, pykälät 7–10, 43–91.
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset 15.5.–5.6.2018, pykälät 153–162.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
- A4/ 30.5.2018: Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä.
- A3/ 15.5.2018: Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä
toimenpiteistä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Ykn § 79
Puheenjohtaja totesi valitusosoituksen ja päätti kokouksen loppuhartauteen.
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