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Aika

Maanantaina 19.11.2018 klo 16.30-19.10

Paikka

Lagus

Läsnä

Eija Nivala, puheenjohtaja
Juhani Alaranta, poissa tilalla Antero Saulio, poistui klo 18.40
Jukka Hautala
Kirsi Herranen-Somero, poissa
Marja Himanka
Merja Jaakola
Ritva Nauha, poistui klo 18.53
Leo Mehtälä
Pekka Similä

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
153-165 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Eija Nivala, puheenjohtaja

Pentti Haikola, sihteeri

Marja Himanka

Merja Jaakola

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 29.11.2018
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153.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 160 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

154.§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää
ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Esitys, khra
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös, kn
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli seitsemän neuvoston jäsentä ja yksi varajäsen.

155.§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja on tarkastettava kokouksessa tai sen
tarkastaa kaksi sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys, khra
Kokous valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavina pöytäkirjan tarkistajina voisivat toimia Kirsi HerranenSomero ja Marja Himanka.
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marja Himanka ja Merja Jaakola

156.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Esitys hyväksyttiin ja lisäksi käsitellään it-aluekeskuksen johtokunnan esitys itasiantuntijan valinnasta.
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157.§ Kappalaisen virka (Kalle Luhtasela poistui asian käsittelyn ajaksi)
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on valmistellut Ylivieskan seurakunnan kappalaisen
viran täyttöä istunnossaan 13.11.2018 seuraavasti:
§ 12
Kelpoisuuden tutkiminen ja lausunto hakijoista / kappalaisen virka / Ylivieskan seurakunta
Diaarinumero
DOUL/249/01.01.01/2018
Esittelijä

Pappisasessori Heikki Nissinen

Perustelut

Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaa ovat hakeneet 29.10.2018 päättyneellä hakuajalla Jukka Kesola, Sirpa Anneli Leppäjärvi, Olli Markus Luhtasela ja Jukka
Mikael Pyrhönen.
Viranhakuilmoituksessa on mainittu, että kappalaisen tehtäväalueeseen kuuluu toimiminen teologina seurakunnan nuorisotyön tiimissä. Työalajaosta teologien kesken voidaan tarvittaessa sopia uudelleen.
Hakijoiden esittely
Hakijat esitellään aakkosjärjestyksessä.
Jukka Kesola (s. 15.5.1976, Kalajoen seurakunnan kappalainen) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 8.5.2005. Hänet on vihitty papiksi Kuopiossa 3.4.2005. Kesola on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.11.2007.
Kesola on toiminut seurakuntapapin virassa Pieksämäen maaseurakunnassa sekä Sonkajärven ja Kalajoen seurakunnissa noin 13,5 vuotta. Hän on ollut Raahen seurakunnan
kappalaisena 1.10.2009 alkaen.
Muuta:
Kesola on suorittanut sairaanhoitaja amk-tutkinnon Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa 1999. Hän on ollut sairaanhoitajana Haapajärvellä noin 6 vuotta. Kesola on ollut
suntion ja seurakuntapuutarhurin sijaisena Haapajärven seurakunnassa noin 9 kuukautta.

Sirpa Anneli Leppäjärvi (s. 9.3.1968) on suorittanut teologian maisterin tutkinnon
Joensuun yliopistossa 29.9.2010. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 6.11.2010. Leppäjärvi on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27.8.2014.
Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulissa 16.12.2015 arvosanalla 2-/3.
Leppäjärvi on toiminut seurakuntapapin virassa Enontekiön, Muonion, Vesannon ja Viitasaren seurakunnissa sekä Vaasan suomalaisessa seurakunnassa noin 3,5 vuotta. Li-
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säksi hän ollut ollut ennen pappisvihkimystä seurakuntateologina Enontekiön seurakunnassa noin 8 kuukautta.
Muuta:
Leppäjärvi on suorittanut kotitalousteknikon tutkinnon Mikkelin koti- ja laitostalousoppilaitoksessa 1992, lastentarhaopettajan tutkinnon Joensuun yliopistossa 1995 ja Kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Lapin yliopistossa 2008. Leppäjärvi on toiminut uskonnonopettajana Viitasaaren keskuskoulussa noin 3,5 vuotta, luokanopettajana Kinnulassa noin 4 kuukautta sekä lastentarhanopettajana ja luokanopettajana Vaasassa noin
6 kuukautta työsuhteen päätyttyä 2.6.2018. Nimikirjaotteen mukaan hän ei ole tällä
hetkellä työtehtävissä.
Olli Markus Luhtasela (s. 1.6.1987, Pyhäjoen seurakunnan seurakuntapastori) on
suorittanut teologian maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa 15.4.2013. Hänet on
vihitty papiksi Oulussa 9.6.2013. Luhtasela on suorittanut pastoraalitutkinnon Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.6.2016. Lisäksi hän on suorittanut seurakuntatyön
johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13.12.2017 arvosanalla 3/3.
Luhtasela on toiminut seurakuntapapin virassa Sievin, Nivalan, Alavieskan ja Pyhäjoen
seurakunnissa noin 5,5 vuotta, josta ajasta Alavieskan seurakunnan vs. kirkkoherrana
vajaan vuoden. Tällä hetkellä hän on Pyhäjoen seurakunnan seurakuntapastori.
Muuta:
Luhtasela on ollut Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenenä 2015.

Jukka Mikael Pyrhönen (s. 26.1.1965, Valkealan seurakunnan vs.
seurakuntapastori) on suorittanut teologian maisterin tutkintoa vastaavan teologian
kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 18.4.1994. Hänet on vihitty papiksi Tampereella 8.5.1994. Pyrhönen on suorittanut pastoraalitutkinnon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.1.1997.
Pyrhönen on toiminut seurakuntapapin virassa Lopen seurakunnassa noin 8 vuotta, lyhyen aikaa Mäntän seurakunnassa ja nimikirjaotteen mukaan yli 11 vuoden seurakuntatyöstä poissaolon jälkeen Valkealan seurakunnassa määräaikaisena seurakuntapastorina 15.8.2018 alkaen. Hän on ollut Suomen Lähetysseuran lähettinä Taiwanilla 20022006. Lisäksi hän on ollut vankilapappina Pelson vankilassa 5 kuukauden ajan.
Muuta:
Pyrhönen on suorittanut Suomen Lähetysseuran lähetyskurssin 1999.
Hakijoiden kelpoisuus
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Kirkkojärjestyksen (KJ 6:15) mukaan tuomiokapitulin on tutkittava hakijoiden kelpoisuus
virkaan. Tyrnävän seurakunta on suomenkielinen seurakunta. Hakijat ovat Suomen
kansalaisia. He ovat osoittaneet hallitsevansa täydellisesti suomen kielen nimikirjassa
ilmenevin kriteerein ja heillä on vaadittava ruotsin kielen taito tutkintotodistuksessa ilmenevin perustein.
Hakijat ovat suorittaneet kappalaisenviran hakemiseen kelpoisuuden antavan pastoraalitutkinnon (KJ 6: 10).
Kappalaisen virantäyttöprosessin eteneminen
Kirkkoneuvosto päättää hakijoiden haastattelusta ja kirkkovaltuusto suorittaa vaalin.
KJ 6: 17 §:n 1 mom. mukaan kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli julistaa kappalaisen viran uudelleen haettavaksi, jos virkaa on hakenut vain yksi kelpoinen hakija tai
seurakunnan etu sitä vaatii.
Kirkkovaltuuston suorittaman vaalin jälkeen on ote pöytäkirjasta sekä hakuasiakirjat
toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjanotteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin
päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille.
Kappalaisenvaali suoritetaan ehdollisena, jos kirkkovaltuusto edellyttää virkaan valittavalta rikostaustalain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen esittämistä, eikä otetta
ole käytettävissä päätöstä tehtäessä. Kirkkolain 6 luvun 33 §:n mukaan kirkkoneuvosto
tai se, jolle viranhaltijavalinnan vahvistaminen on delegoitu, päättää vaalin vahvistamisesta, kun rikosrekisteriote on esitetty. Ohjeet tästä on kirkkohallituksen henkilöstöosaston yleiskirjeessä 30.12.2002 A 11/2002.
KL 6:16 §:n mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilö antaa
tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot (T-lomake). Valintapäätös
tehdään tämän vuoksi ehdollisena. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kirkkoneuvostolle tai sille, jolle viranhaltijavalinnan vahvistaminen on delegoitu. Kun hyväksyttävä selvitys on esitetty tai asianomainen päättävä viranomainen on KL 6:16 §:n 2 mom.
nojalla päättänyt, että selvitystä ei vaadita, niin ehdollinen päätös vahvistetaan.
Jos tietoja ei määräajassa esitetä tai vahvistava viranomainen ei sille esitettyjen tietojen
takia pidä viranhaltijaa soveltuvana virkaan, seurakunta tekee päätöksen virkasuhteeseen ottamispäätöksen raukeamisesta. Päätös tulee voimaan, kun se on annettu viranhaltijalle tiedoksi.
Esitys

Tuomiokapituli
a. toteaa KJ 6:15 mukaisesti virkaa hakeneet Jukka Kesolan, Sirpa Anneli Leppäjärven,
Olli Markus Luhtaselan ja Jukka Mikael Pyrhösen kelpoisiksi hakemaan Ylivieskan
seurakunnan kappalaisen virkaa
b. antaa hakijoista seuraavan lausunnon:
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Tuomiokapitulin lausunto Ylivieskan seurakunnan kappalaisen viran hakijoista
Ylivieskan seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat 29.10.2018 päättyneellä hakuajalla
Jukka Kesola, Sirpa Anneli Leppäjärvi, Olli Markus Luhtasela ja Jukka Mikael Pyrhönen.
Viranhoidossa tarvittavaa taitoa arvioidaan hakijan koulutuksessa ja käytännön työssä
osoitetun perehtyneisyyden pohjalta. Kyvyllä tarkoitetaan aikaisempaan viranhoitoon
ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä sekä henkilökohtaisia kykyjä haettavana olevan viran hoitamiseen. Tuomiokapituli ei ole haastatellut hakijoita.
Arviointi taidon mukaan
Hakijoista pisimpään seurakuntapapin virassa on toiminut Kesola (noin 13,5 vuotta).
Muista hakijoista kokemusta seurakuntapapin työstä on Pyrhösellä noin 8 vuotta ja
Luhtaselalla noin 5,5 vuotta. Vähiten kokemusta seurakuntapapin työstä on Leppäjärvellä (noin 3,5 vuotta).
Viran tehtävään kuuluu toimiminen teologina nuorisotyön tiimissä. Luhtasela ja Kesola
ovat toimineet nuorisotyön pappeina. Luhtaselalla on tälläkin hetkellä vastuualueena
Pyhäjoen seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyö. Leppäjärvellä on puolestaan kasvatusja opetustyöhön liittyvää koulutusta ja työkokemusta.
Virantäytössä voidaan huomioida johtamiskoulutus ja esimieskokemus sekä seurakunnan hallinnon tuntemus. Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon ovat suorittaneet Leppäjärvi (2-/3) ja Luhtasela (3-/3). Luhtaselalla on seurakunnan hallinnon tuntemusta oltuaan vs. kirkkoherrana Alavieskan seurakunnassa sekä Ylivieskan kirkkovaltuuston jäsenenä. Kesola on myös ollut oman virkansa ohella tarvittaessa Kalajoen seurakunnan
vs. kirkkoherrana. Hän toimii vastuukappalaisena Raution kappeliseurakunnassa.
Kesolalla ja Luhtaselalla on paikallistuntemusta molempien hakijoiden asuessa Ylivieskassa. Luhtasela on myös sieltä kotoisin.
Arviointi kyvyn mukaan
Tuomiokapitulilla on hakijoiden aikaisemman viranhoidon ja käyttäytymisen arvioinnissa käytettävissä hakijoiden nimikirjaotteet. Niiden mukaan hakijoiden kohdalla ei ole
viranhoidon tai käyttäytymisen ongelmia. On kuitenkin huomioitava, että Pyrhösen
osalta nimikirjaotteessa ei ole mainintaa työtehtävien hoitamisesta 2010-2017 aikana.
Yhteenveto
Saatavilla olevien asiakirjojen ja nimikirjaotteiden perusteella tuomiokapitulilla ei ole
kaikkien hakijoiden osalta riittävästi tietoa hakijoiden edellytyksistä hoitaa Ylivieskan
seurakunnan kappalaisen virkaa. Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua,
joiden avulla saadaan syvempi näkemys heidän taidoistaan ja kyvyistään.
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c. lähettää pöytäkirjaotteen ja hakemusasiakirjat Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuustolle KJ 6:17-20 mukaisia toimenpiteitä varten.
Päätös, kn
Esitys hyväksyttiin.
___________
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valitsee kappalaisen virkaa hakeneista haastateltavat ja päättää
haastatteluajankohdan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti kutsua haastatteluun Jukka Kesolan ja Olli
Luhtaselan. Heidän työkokemuksensa ja muut ansionsa tukee parhaiten viran
vaatimuksia.
Haastattelu pidetään 29.11.2018 klo 18 Suvannon kappelilla.

158.§ Talousjohtajan viran täyttö
Kirkkoneuvosto on 26.6.2018 kokouksessaan hyväksynyt talousjohtajan irtisanoutumisen talousjohtajan virasta (106.§). Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto päätti julistaa
viran haettavaksi siten, että se on avoinna elokuun alusta lukien ja hakuaika päättyy
30.8.2018 (107.§).
Hakuajan päättymiseen mennessä talousjohtajan virkaa hakivat tradenomi (AMK), talouspäällikkö Piia Huotari, KTL, YTM, hallinto- ja talousjohtaja Jaana Niemelä, tuotantotalouden insinööri (AMK), konttorinjohtaja Sami Pokki, tietoliikennetekniikan insinööri
(AMK), ostopäällikkö Jarmo Pylkkö, taloushallinnon merkonomi, keräilijä, toimistotyöntekijä Satu-Marja Seppälä ja yo-merkonomi, konttorinjohtaja Kaisa Toivoniemi.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee
1. perustaa haastatteluryhmän, jonka muodostaa kirkkoneuvosto, sekä pyytää
Sievin seurakuntaa nimeämään haastatteluryhmään kaksi jäsentä,
2. haastatteluajankohdan,
3. kutsua haastatteluun Jaana Niemelän, Sami Pokin, Jarmo Pylkön, Kaisa Toivoniemen ja Piia Huotarin sekä
4. pyytää Sievin seurakunnalta lausunnon haastattelutyöryhmän esitykseen.

Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja haastatteluajankohdaksi päätettiin perjantai
5.10.2018 klo 12. Haastattelu suoritetaan toimitalo Pietarissa.
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----Haastattelutyöryhmä haastatteli 5.10. talousjohtajan virkaan hakeneista Sami Pokin,
Jarmo Pylkön, Kaisa Toivoniemen ja Piia Huotarin. Haastatteluun kutsutuista Jaana
Niemelä perui tulonsa ja hakemuksensa.
Haastattelun perusteella soveltuvuusarviointiin valittiin Sami Pokki ja Kaisa Toivoniemi,
jotka haastattelutyöryhmä katsoi parhaiten soveltuviksi ko. tehtävään.
Tarkistuksen jälkeen kuitenkin selvisi, ettei yo-merkonomin tutkinto ole korkeakoulututkinto, vaikka se korkea-asteen tutkinnoksi luetaankin. Näin ollen Kaisa Toivoniemi ei
koulutuksensa osalta täytä hakuilmoituksessa ollutta kelpoisuusehtoa. Tämä tulkinta
perustuu kansainväliseen koulutusluokitus ISCED:iin (Unesco International Standard
Classification of Education).
Selvisi myös, että hakuilmoituksen koulutusvaatimus on ristiriidassa talousjohtajan viran johtosäännön kanssa. Siinä sanotaan, että ”viran kelpoisuusehtona on soveltuva
korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto ja käytännön työkokemus. Lisäksi eduksi katsotaan hyvä seurakunnan hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus ja kokemus
johtamistehtävistä.”
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee laittaa talousjohtajan viran uudelleen auki. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta soveltuvaa koulutusta. Aikaisemmin
hakeneet otetaan huomioon valinnassa.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja virka laitetaan uudelleen haettavaksi 17.10.-1.11.
väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto päättää 5.11. pidettävässä kokouksessa haastatteluun
valittavat. Aiemmin hakeneet otetaan huomioon valinnassa. Aiemmin haastateltavina
olleita ei haastatella uudelleen.
--Määräaikaan 1.11.2018 klo 12 mennessä talousjohtajan virkaa hakivat entisten hakijoitten lisäksi kauppatieteen maisteri, kehityspäällikkö Kai Korhonen, hallintotieteiden
kandidaatti, valmiussuunnittelija Kirsi Miettinen, merkonomi, henkilöstö- ja toimistopäällikkö Timo Niskanen, merkonomi, myyjä Anna-Maija Vierimaa, tradenomi, myyntijohtaja Antti Vähäoja, yo-merkonomi, KLT-kirjanpitäjä Anna-Leena Väntänen ja Bachelor of Business Administration (BBA), palveluneuvoja Anna-Sofia Yrjölä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto päättänee kutsua 16.11. pidettävään haastatteluun
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Päätös, kn
Kai Korhonen ja Timo Niskanen päätettiin kutsua haastatteluun.
--Ylivieskan seurakunnan kirkkoneuvoston jäsenistä ja Sievin seurakunnan edustajista
Anita Leppälästä ja Ulla Hietamäestä koostuva haastattelutyöryhmä haastattelee Timo
Niskasen 16.11. klo 14.30 ja Kai Korhosen klo 15.15. Näiden ja jo aiempien haastatteluiden ja työryhmän tekemän kokonaisarvion pohjalta kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle päätösesityksen Ylivieskan ja Sievin seurakuntien talousjohtajan valitsemiseksi. Sievin kirkkoneuvostolta pyydetään asiasta lausunto.
Esitys, khra
Kirkkoherra esitti, että Ylivieskan ja Sievin talousjohtajan virkaan valitaan Kaisa Toivoniemi. Perusteluina esitettiin haastattelujen perusteella saatua kokonaisarviota ja
aiempaa työkokemusta. Leo Mehtälä teki vastaesityksen ja ehdotti virkaan valittavaksi
Sami Pokkia, jolla hänen mielestään oli virkaan sopivat edellytykset. Koska vastakkain
oli kaksi esitystä, suoritettiin äänestys. Äänestys suoritettiin lippuäänestyksenä. Äänestyksessä annettiin kahdeksan ääntä, joista Kaisa Toivoniemi sai seitsemän ääntä ja Sami
Pokki yhden äänen. Asiasta pyydetään Sievin seurakunnan kirkkoneuvoston lausuntoa
ennen kirkkovaltuuston kokousta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi Ylivieskan ja Sievin talousjohtajan
virkaan Kaisa Toivoniemen. Hakemuksen ja haastattelun perusteella syntyneen kokonaisarvion perusteella hänen katsotaan parhaiten vastaavan viran vaatimuksiin.

159.§ Koulutussuunnitelma v. 2019
Liitteenä on koulutussuunnitelma v. 2019. Työalat ovat tehneet omat esityksensä ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 12.10.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee koulutussuunnitelman lisättäväksi talousarvioon
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen
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160.§ Avustukset v. 2019 (Jukka Hautala, Leo Mehtälä ja Merja Jaakola poistuivat asian käsittelyn ajaksi)
Liitteenä ovat seurakunnalle tulleet avustusanomukset v. 2019.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee avustusanomukset liitettäväksi talousarvioon
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

161.§ Investointisuunnitelma v. 2019
Liitteenä on investointisuunnitelma v. 2019, joka keskittyy voimakkaasti kirkon rakentamiseen. Lähtökohtana on, että kirkkoa päästään rakentamaan v. 2019 keväällä ja rakennuksen on arvioitu valmistuvan v.2020. Tulevan vuoden arvio on laskettu kuukausittaisten arvioitujen menojen perusteella, koska tarkempaa tietoa ei vielä tässä vaiheessa. Kirkkovaltuusto päättää rakentamisesta vasta tulevan vuoden alussa, jolloin myös
selviää kustannusarvio.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee investointisuunnitelman v. 2019
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen sillä muutoksella, että liitteeksi lisätään tämän vuoden (2018) toteutumavertailu kirkon investoinneista.

162.§ It-asiantuntijan valinta
Ote it-aluekeskuksen johtokunnan pöytäkirjasta 1.10.2018
5.§ Esitys IT-aluekeskuksen uuden työntekijän valinnasta
Jussi Leppälä kertoi haastatteluprosessista. Haastattelun ja papereiden perusteella paras hakija olisi Ylikotila, mutta hänen palkkapyyntönsä on liian suuri. Muut haastatellut
eivät sovi tehtävään.
Hannu Mikkola kertoi IT-aluekeskuksen resurssitilanteesta ja esitteli ratkaisu mallia, jossa palvelua hankittaisiin Elisalta (LIITE 2). Tässä mallissa Elisa hoitaisi konesalin perusylläpidon mm. palvelimien Windows -päivitykset.
Jussi Leppälä toi esiin, että myös Joki-ICT on tarjonnut ulkoistuspalveluja. Hän kuitenkin
totesi, että Elisalta saadaan nopeasti ja joustavasti resursseja eikä tarvitse sitoutua. Palvelussa on 3 kk irtisanomisaika.
Pentti Halkola totesi, että palkkataso ei riitä päteville hakijoille. Tämä on nähty nyt kahdella hakukierroksella.
Todettiin, että Elisan tarjous on varsin kohtuullinen ja palvelun ostaminen on tässä tilanteessa perusteltua.
Pentti Haikala otti esille ensimmäisessä haussa mukana olleen hakijan (Aki Herrala) ja
ehdotti, että häntä haastatellaan uudelleen, mikäli hän on edelleen kiinnostunut paikasta. Mikäli Herrala ei ole paikasta kiinnostunut tai uudessa haastattelussa todetaan,
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että hän ei ole sopiva tehtävään, laitetaan IT asiantuntijan paikka kolmannen kerran
hakuun.
Esitys:
Haastatteluryhmä esittää, että ei valita ketään toisella hakukierroksella haastatelluista,
vaan pyydetään Aki Herrala toiseen haastatteluun ja ostetaan Elisalta Oma IT -palvelua.
Mikäli Herralaa ei rekrytoida, laitetaan IT-asiantuntijan toimi kolmannen kerran hakuun.
Päätös:
Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskuksen johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee it-asiantuntijan toimeen Aki Herralan 3.12.2018. Palkkaus
on sama kuin nykyisillä it-asiantuntijoilla.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

163.§ Muut esille tulevat asiat
Seppeleenlaskijat itsenäisyyspäiväksi. Seurakunnan seppeleenlaskijoiksi valittiin seuraavat: Sankarihaudan muistomerkki Eija Nivala, Karjalaan jääneiden muistomerkki Merja
Jaakola, Vakaumuksen puolesta kaatuneiden muistomerkki Jorma Kopakkala, Raudaskylän sankarihaudan muistomerkki Jukka Hautala, Kantokylän sankarihaudan muistomerkki Jussi Isotalo, joka oli sopinut, että Paula Haapakoski on kaupungin edustaja. Vapaussodan muistomerkille Marja Himanka.
Talousjohtaja esitteli talousarvioesityksen tuloslaskelmaosan.

164.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra antoi tiedoksi, että Kirkon palvelukeskus on jättänyt laskuttamatta lokakuun palvelumaksut. Perusteena tähän on edellisen tilikauden ylijäämä, joka käytetään
näin seurakuntien hyväksi.

165.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.10 yhteisesti veisattuun virteen 556

