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Aika

Maanantaina 28.5.2018 klo 16.30-18.15

Paikka

Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Juhani Alaranta
Jukka Hautala, poissa
Kirsi Herranen-Somero, poissa
Marja Himanka, poissa
Merja Jaakola
Ritva Nauha
Leo Mehtälä
Pekka Similä
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Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Isotalo
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja

Asiat
86- 98§§

Pöytäkirjan allekirjoitus
Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Pekka Similä, kn varapja § 92 ajan

Merja Jaakola, § 92 ajan

Juhani Alaranta

Ritva Nauha

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.6.2018

Timo Määttä, kirkkoherra
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86.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 851 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

87.§ 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 koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli kuusi
neuvoston jäsentä.

88.§ 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 Juhani Alaranta ja Jukka Hautala
Päätös, kn
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Juhani Alaranta ja Ritva Nauha.

89.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös, kn
Esityslistalle lisätään kaksi asiaa
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90.§ Keski-Pohjanmaan it-aluekeskuksen esitys it-asiantuntijan valinnasta
Keski-Pohjanmaan it-aluekeskuksen it-asiantuntijan toimi on ollut avoinna 30.4.2018
klo 12 saakka. Määräaikaan mennessä oli saapunut 22 hakemusta ja yksi toimitettiin
myöhässä. Hakijoista valittiin osaamisen perusteella 4 haastatteluun. Kaikki hakijat
haastateltiin 21.5. Haastattelutyöryhmään kuuluivat it-asiantuntijat Markus Tuomi,
Hannu Mikkola ja Matias Svartsjö teknisen osaamisen selvittämiseksi ja Kristiina Holm,
Kokkolan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkönä ja Pentti Haikola, talousjohtajana
ja isäntäseurakunnan edustajana. Aluekeskuksen johtokunta päättää esityksestään
28.5. klo 10 pidettävässä kokouksessa.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto päättänee It-aluekeskuksen johtokunnan yksimielisen esityksen mukaisesti valita Jaana Uusitalon toimeen ja varalle Juho Kivelän. Toimi otetaan vastaan sopimuksen mukaan. Palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

91.§ Suvannon pappilan myynti
Määräaikaan mennessä saapui neljä ostotarjousta, joista on yhteenveto liitteenä.
Esitys, tja
Hintatarjoukset eivät vastanneet ennakkoarviota, joten on syytä hylätä kaikki tarjoukset. Pappilan lyhytaikaista käyttöä mietitään uudelleen.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

92.§ Johtavien viranhaltijoiden palkkauksen tarkistus (Kirkkoherra ja talousjohtaja poistuivat asian käsittelyn ajaksi ja
puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Similä ja sihteerinä toimi Merja Jaakola)
Palkkausjärjestelmän kokeilu jatkuu
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilua jatketaan sopimuskauden loppuun virkaehtosopimuksella ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta (jäljempänä kokeilusopimus, KirVESTES liite 7). Sopimukseen on lisätty määräys kertapalkkiosta (4 §) ja sen
siirtymämääräys on päivitetty (5 §). Muilta osin sopimuksen sisältö on säilytetty ennallaan.
Palkantarkistukset toteutetaan kahdella järjestelyerällä
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.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkka-
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summasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja
johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkasta. Seurakuntayhtymässä se muodostetaan seurakuntayhtymän johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan ja seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherran viran haltijoiden peruspalkoista. Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on hyvä tehdä
erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä. Ks. tarkemmin Ylimmän johdon
palkkausjärjestelmä ja peruspalkka – ohjeita seurakunnille.
Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään
huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepäkohtia. Sellaisia on voinut syntyä muun muassa, jos palkantarkistuksia ei ole 1.8.2014
alkaneen kokeilun aikana tehty siitä huolimatta, että viran tehtävien vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että
työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatin-hallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan tavoitteet,
joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä jatkossa. Jos tällaisia tavoitteita on jo
asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointi-keskusteluja käytännössä. Ks. tarkemmin Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä ja
peruspalkka – ohjeita seurakunnille.
Esitys, knvarapja
Luottamushenkilöjohto on keskustellut asiasta ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
esittää, että ohjeen mukainen korotus jaetaan kirkkoherralle ja talousjohtajalle siten,
että korotus jaetaan tasan.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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93.§ It-aluekeskuksen esitys it-asiantuntija Markus Tuomen koulutuksesta pilvipalveluiden käyttöön
Liitteenä on johtokunnan esitys Markus Tuomen koulutuksesta julkishallinnon pilvipalveluiden käyttöön.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee aluekeskuksen johtokunnan esityksen koulutuksesta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen

94.§ Suunnittelijoiden hankinta
Hankintailmoituksen jättivät:
•
Optiplan Oy
•
LT-Suunnitelu Oy (LT-Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky,
Insinööritoimisto Savolainen Oy)
•
A-Insinöörit Suunittelu Oy – Puuihme (A-Insinöörit Suunnittelu Oy, AInsinöörit Rakennuttaminen Oy, Granlund Oulu Oy)
Vastasivat, etteivät jätä ilmoittautumista:
•
Ramboll Finland Oy
•
Insinööritoimisto LVI-Namanka Oy
•
Insinööritoimisto TamPlan Oy
Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen:
Optiplan Oy ei täytä soveltuvuusvaatimuksia (rakennesuunnittelun yritysreferenssit ja
avainhenkilöt puuttuvat).
LT-Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Suunnittelun Oy täyttävät soveltuvuusvaatimukset.
Esitys, tja
Jatketaan hankintaa kahden (2) soveltuvuusvaatimukset täyttävän ryhmittymän (LTSuunnittelu Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy) kanssa. Neuvottelukutsu lähetetään
29.5.2018
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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95.§ Uuden kirkon suunnittelu
Pääsuunnittelija, arkkitehti Kimmo Lintula esitteli uuden kirkon suunnittelun tämän
hetkistä vaihetta kirkkovaltuuston kokouksessa 22.5. Seurakunnan työntekijöiden edustajat ovat yhdessä pääsuunnittelijan kanssa keskittyneet kirkon toiminnalliseen suunnitteluun kokoontuen kevään aikana kerran kuukaudessa, ja seuraava kokoontuminen on
11.6.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto tutustunee uuden kirkon suunnitteluun em. kokoontumisten pohjalta.
Päätös, kn
Kirkkoneuvosto tutustui arkkitehdin laatimiin luonnoksiin ja teki seuraavia huomioita:
- Urkuparvelle kulkemiseen tarvittaneen hissiä.
- Urkuparvelle vievien portaiden malli olisi hyvä olla muu kuin kierreporras.
- Olisiko kirkkosalin takaosan viimeinen penkkirivi syytä muuttaa tuoliriviksi ainakin
seurakuntasalin puolella, jolloin kirkkosalin takaosaan saataisiin tuolit poistamalla
tarvittaessa vapaata tilaa?
- Aulan WC-tilojen mitoitus herätti kysymyksen: onko naisten WC-tilojen mitoitus
riittävä? (Tilantarve on yleensä miesten WC-tilojen tilantarvetta suurempi.)
- Kiinnitettiin huomiota ikkunoiden ja luonnonvalon määrään: voisiko sivualttari sijoittua kirkkosalin pohjoissivulle, ja voisiko siitä avautua ikkunoiden kautta näkymä
kirkon raunioille ja hautausmaalle, jolloin menetetty kirkko ja rauniot olisivat kauniilla tavalla ”läsnä” myös uudessa kirkossa? Tämä näkymä palvelisi esimerkiksi sivualttarin tilassa pidettäviä pienimuotoisia hartaushetkitilanteita.

96.§ Muut esille tulevat asiat

97.§ Tiedoksiantoasiat
Kirkkoherra ilmoitti, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kappalainen Janne Isomaalle virkavapaata ajalle 3.9.-28.10.2018.
Kirkkoherra ilmoitti, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Riikka
Talvitielle virkamääräyksen kappalaisen viransijaisuuteen ajalle 1.9.-31.10.2018.
Kappalainen Tuomo Kälviä on irtisanoutunut virastaan 1.2.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen takia.
Liitteenä on vaalilautakunnan pöytäkirja 20.5.2018 kirkkoherran vaalista ja tuloksesta.
Liitteenä on kappelineuvoston pöytäkirja, josta ilmenee, että Merijärven pappila halutaan pitää kappeliseurakunnan omassa käytössä.
Leo Mehtälä tiedotti, että seurakunta järjestää uuden kirkon rakentamiseen ja varainkeruuseen liittyen kirkkokonsertin 15.6. klo 19 Oulun tuomiokirkossa. Lippuja saa kirkkoherranvirastosta ja lisäksi konserttiin järjestetään bussikuljetus.
Leo Mehtälä ilmoitti, että Avain säästöpankkisäätiö lahjoittaa seurakunnalle uuden kirkon rakentamiseen varoja. Lahjoitus annetaan 6.6. klo 11.
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98.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 18.15 yhteisesti veisattuun virteen 571:1,2

