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Kokousaika

25.10.2018 kello 18.00 – 19.35

Kokouspaikka

Virastotalon kirjasto

Saapuvilla olleet

Juhani Saastamoinen
Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Leena Sarparanta
Keijo Kunnari
Alpo Partanen
Kalevi Valtanen
Pekka Vähäkangas

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
-" -" -"-"varajäsen

Poissa

Tarja Vehkaoja
Pertti Sirviö
Elina Tervonen

jäsen
-"-"-

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Heidi Kotilainen
Anu Heikkinen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 90 - 96

Allekirjoitus

Puheenjohtajat

Pöytäkirjan pitäjä

Juhani Saastamoinen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 25.10.2018

Pirjo Juntunen

Nähtävillä olo

Heikki Karjalainen

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
26.10. – 12.11.2018 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Juhani Saastamoinen

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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§ 90 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös,
milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätösehdotus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 91 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Päätösehdotus
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen 25.10.2018.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Juntunen ja Heikki Karjalainen.

§ 92 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pykälässä 94 muut mahdolliset asiat käsitellään diakoniatyöntekijöiden esitystä.

§ 93 SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO SEURAKUNNASSA

Esittely

Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018 - 2020 on sovittu, että yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (Hava) poistuu 31.12.2019 ja sen tilalle tulee
1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä. Suorituslisää koskevat määräykset ovat KirVESTES:n 26 §:ssä.
Suorituslisää koskevat sopimusmääräykset koskevat yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevia viranhaltijoita/työntekijöitä 1.1.2020 lukien. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson
perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.
Seurakunnan on tehtävä seuraavat suorituslisän käyttöönottoa koskevat valmistelut ja päätökset vuoden 2018 loppuun mennessä:

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
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1. Työnantaja informoi henkilöstöä suorituslisän käyttöönotosta ja siihen liittyvästä aikataulusta.
2. Työnantaja valmistelee suorituslisän arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallisen kuvauksen. Arviointiperusteista käydään pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
3. Suorituslisän käyttöönotosta tehdään hallinnollinen päätös.
4. Työnantaja informoi henkilöstöä suorituslisän arviointiperusteista, arviointijaksosta ja lisän
käyttöä koskevasta aikataulusta.
Liitteessä n:o 2 on esitelty suorituslisää sekä työnantajan esitys suorituslisän arviointiperusteista.
Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto päättää, että suorituslisä otetaan käyttöön Sotkamon seurakunnassa ja hyväksyy suorituslisän arviointiperusteet sekä järjestelmän kirjallisen kuvauksen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§ 94 DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN ESITYS
Esittely

Diakoniatyö on järjestänyt yhteisvastuuarpajaiset. Tulevana vuonna arpajaiset järjestetään 3.2.
– 30.4.2019. Päätöksen arpajaisten järjestämiseen antaa kirkkoneuvosto.

Päätösehdotus
Diakoniatyötekijät esittävät, että yhteisvastuuarpajaiset järjestetään 3.2. – 30.4.2019. Arpoja on
2.000 kappaletta ja arvan hinta on 1 euro. Diakoniatyöntekijät esittävät, että kirkkoneuvosto
myöntää nimenkirjoitusoikeuden arpajaislupahakemuksen allekirjoittamiseen diakoniatyöntekijä Ulla Kuusistolle ja diakoniatyöntekijä Riikka Pursiaiselle.
Päätös

Myönnetään diakoniatyöntekijöille nimenkirjoitusoikeus yhteisvastuuarpajaisten arpajaislupahakemusten allekirjoittamiseen toistaiseksi.

§ 95 ILMOITUSASIAT
- diakoniatyön kautta myönnetyt avustukset syyskuulta 2.695 € ja lokakuulta 2.130€
- taloussäännön 8 §:n mukainen tarkastus
- seurakunnan kuukausiraportti
§ 96 OIKAISUVAATIMUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 3 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o3 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo
19.35.

Pöytäkirjan tarkastus
_____

_____

Pöytäkirjan ote annettu/lähetetty
. .200__

