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KIRKKONEUVOSTO
Aika

maanantai 26.11.2018 klo 18.00

Paikka

Ranuan seurakuntatalo, Pappilantie 11 A 1, kokoushuone

Läsnä

Kallioranta Pentti
Hiltunen Annamari
Höyhtyä Sanna-Leena
Jaakola Anitta
Ranua Veijo
Ruonala Eija
Sarajärvi Hilkka
Sääskilahti Toivo
Österberg Eero
sekä
Hannula Kati

Poissa

Illikainen Kaisa
Niemelä Janne
Pauna Sanna
Salmela Heino
Löppönen Esko

khra, puheenjohtaja

varapj (pj 154 §)
(sihteeri 154 §)
Janne Niemelä varajäsen

talouspäällikkö, sihteeri

kirkkovaltuuston pj
kirkkovaltuuston varapj

Laulettiin virsi 148, kirkkoherra luki Hepr. 12:18-25 ja piti alkurukouksen.
146
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12.
147
Kokouksen laillisuus
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 (KJ 9:1).
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n mukaan kutsu toimitetaan jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa
sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa (KJ 9:2,2).
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi.
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148
Kokouksen päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on saapuvilla (KL 7:4).
Todetaan nimenhuudolla läsnä olevat jäsenet ja hyväksytään poissaolevien
esteet sekä varajäsenten toimiminen heidän tilallaan.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
149
Pöytäkirjantarkastajat
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Annamari Hiltunen ja Veijo Ranua.
150
Ääntenlaskijat
Esitys: Valitaan kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Annamari Hiltunen ja Veijo Ranua.
151
Työjärjestys
Esitys (khra): Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
152
Jumalanpalvelusten kausisuunnitelman hyväksyminen
Kirkkoherra on laatinut liitteen 41 mukaisen jumalanpalvelusten
kausisuunnitelman ajalle 1.2. - 31.5.2019. KJ 2:2 mukaan päiväjumalanpalvelus
pidetään seurakunnan kirkoissa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä.
Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien
yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty.
Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto hyväksyy jumalanpalveluksen kausisuunnitelman
ajalle 1.2. - 31.5.2019 liitteen 41 mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin.
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153
Kolehtisuunnitelman hyväksyminen
Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista.
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty
kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. (KJ 2:8).
Suunnitelmassa on otettu huomioon kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
määräämien kolehtien lisäksi oman seurakunnan työalat ja paikkakunnan muu
hengellinen toiminta. Käytännössä pieni joustavuus kolehtisuunnitelman
toteuttamisessa lienee edelleen hyvä jumalanpalveluksissa vierailevien tai
avustavien järjestöjen suhteen. Kolehtisuunnitelma on liitteenä 42.
Esitys
(khra):
Kirkkoneuvosto
hyväksyy
liitteen
42
mukaisen
kolehtisuunnitelman ajalle 1.1. – 31.5.2019. Kirkkoherralla on oikeus
poikkeustapauksissa ns. vapaitten kolehtipyhien osalta vaihtaa kolehdin aihetta
tai niiden keskinäistä järjestystä, mikäli hän katsoo sen kohtuulliseksi
jumalanpalveluksessa vierailevaa tai avustavaa järjestöä ajatellen.
Päätös: Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä: Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat esteellisinä 154 § ajaksi.
Puheenjohtajana 154 § toimi Anitta Jaakola ja sihteerinä Eija Ruonala.
154
Ylimmän johdon palkkojen tarkistus
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirje (A2/2018, Kirkon virka- ja
työehtosopimus 2018 – 2020, kohta 3) käsitellään ylimmän johdon
palkantarkistuksia ja palkkausjärjestelmän muutoksia. Em. yleiskirjeen ja
KirVESTES:n mukaisesti; ”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”.
”Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma
muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran
haltijan peruspalkasta. Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan
kirkkoneuvosto. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä
koostuvassa ryhmässä”.
Johtoryhmän käsittelyyn ylimmän johdon palkkojen tarkistus vietiin
ensimmäisen kerran 14.6.2018 kokouksessa, mutta johtoryhmä päätti tuolloin
siirtää asian seuraavaan kokoukseensa, joka pidettiin 19.11.2018. Ranuan
seurakunnan kirkkoherran ja talouspäällikön vuoden 2018 tavanomaisen
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kuukauden peruspalkkojen yhteissumma on 7.772,45 € (kirkkoherra 4.465,14 €
ja talouspäällikkö 3.307.31 €), josta 1,6 prosenttia on 124,36 €.
”KirVESTES:n mukaisesti allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että
järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen korjata
johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepäkohtia. Järjestelyerämääräyksellä
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. Jos tällaisia tavoitteita on jo asetettu, niitä voidaan
hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan
käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden savuttamisen arviointiin
liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja
arviointi-keskusteluja käytännössä. Ks. tarkemmin Ylimmän johdon
palkkausjärjestelmä ja peruspalkka – ohjeita seurakunnille (em. ohjeet löytyvät;
http//Sakasti.evl.fi, KIT yleiskirjeen A2 linkistä).” Kirkkoherralle ja
talouspäällikölle ei ole ennestään asetettu em. tavoitteita, joten niitä ei voida
vuoden 2018 järjestelyerän kohdentamisessa hyödyntää.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö yhdessä esittivät johtoryhmälle ylimmän johdon
peruspalkkojen yhteissumman mukaista 1,6 prosentin korotusta eli 124,36 €
jakamista tasan heidän kesken. Esityksen mukaan molemmille tulisi
kuukausipalkkaan korotus 62,18 € takautuvasti 1.4.2018 alkaen. Johtoryhmä
keskusteli asiasta 19.11.2018 kokouksessaan ja puolsi heidän esitystään.
Esitys (khra, talousp.): Ylimmän johdon palkkojen tarkistus tehdään
takautuvasti 1.4.2018 alkaen ja 124,36 € korotus jaetaan tasan kirkkoherran ja
talouspäällikön kesken, jolloin molempien kuukausipalkkaan tulee 62,18 €
korotus.
Päätös: Hyväksyttiin.
155
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
KL 10:6: "Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka
muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi."
Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee
ennen sitä tutkia niiden laillisuus. Tämän se tekee läpikäydessään valtuuston
pöytäkirjan.
Kirkkovaltuuston 30.10.2018 pitämän kokouksen pöytäkirja käydään läpi
kirkkoneuvoston kokouksessa.
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Esitys (khra): Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston 30.10.2018 pitämän
kokouksen päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös: Kirkkoneuvosto totesi kirkkovaltuuston 30.10.2018 pitämän kokouksen
päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
156
Tiedoksiantoasiat
Esitys
(talousp.):
tiedoksiantoasiat:

Kirkkoneuvosto

merkitsee

tiedoksi

seuraavat

1. Seurakunnan tilastojen kuukausiraportti tammi-syyskuulta 2018
Kirkkohallituksen toimesta on 31.5.2018 alkaen toimitettu seurakuntien
kirkkoherroille ja talouspäälliköille tilastoraportteja kuukausittain jäsenistöstä,
toiminnasta ja taloudesta. Kuukausiraportin laatiminen tuli mahdolliseksi
tilastouudistuksen myötä. Ko. kuukausiraportit on talouspäällikön toimesta
välitetty niiden vastaanoton jälkeen koko oman seurakunnan henkilöstön
käyttöön. KN 6/2019 mukaisesti seurakunnan tilastojen kuukausiraportit
tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi neljännesvuosittain.
Tilastoraportilla on oman seurakunnan lukujen lisäksi vertailuryhmässä
jäsenmäärältään lähimmän kymmenen seurakunnan lukujen keskiarvot.
Tammi-syyskuun tilastoraportti on liitteessä 43.
2. Kirkkoherranvirastorakennuksen vesivahingon kustannukset 18.11.2018
Kirkkoherranvirastorakennuksen vesivahingosta aiheutuneet kustannukset
18.11.2018 mennessä ovat noin 29.500 €. Toteutumatta vesivahingon
kustannuksista ovat vielä osa kuivatuksen, raportoinnin sekä valvonnan kuluista
ja kokonaan vahinkoalueen jyrsittyjen lattian ja seinien uudelleen pinnoitusten
kulut. Kirkkoneuvosto (KN7/2018 § 112) ja kirkkovaltuusto (KV4/2018 § 46)
hyväksyivät em. korjauksiin lisämäärärahan 50.000 € ja kun suurin osa
kustannuksista on jo toteutunut 18.11.2018 mennessä, jäädään vesivahingon
korjauksessa alle hyväksytyn lisämäärärahan. Koska vesivahinko koskee sekä
seurakunnan
omassa
käytössä
olevaa
kirkkoherranvirastoa,
että
ulkopuolisessa vuokrakäytössä olevaa asuntoa, kaikki kustannukset on jaettu
tasan niiden kesken.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
157
Muut asiat
Salassa pidettävä JulkiL 6:24 nojalla.
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158
Kirkkoneuvoston seuraava kokous
Esitys (khra): Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään maanantaina
3.12.2018 klo 18.00 seurakuntatalon kokoushuoneessa.
Päätös: Hyväksyttiin.
159
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Esitys: Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 28.11.2018 –
12.12.2018 lukuun ottamatta KL 25:8 ja JulkiL 6:24 lueteltuja salassa pidettäviä
asioita. Ilmoitus nähtävänä olosta pidetään seurakunnan ilmoitustaululla
27.11.2018 – 12.12.2018.
Päätös: Hyväksyttiin.
160
Muutoksenhakuohje
Liitteenä 44 on kirkkoneuvoston kokouksen muutoksenhakuohje.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi muutoksenhakuohjeen liitteen
44 mukaisena.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
161
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

PENTTI KALLIORANTA
Pentti Kallioranta
puheenjohtaja

KATI HANNULA
Kati Hannula
sihteeri

ANITTA JAAKOLA
Anitta Jaakola
puheenjohtaja 154 §

EIJA RUONALA
Eija Ruonala
sihteeri 154 §
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Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun
mukaiseksi.

ANNAMARI HILTUNEN
Annamari Hiltunen

VEIJO RANUA
Veijo Ranua
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