KIRKKONEUVOSTO 29.05.2018

KUULUTUS
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 29.05.2018 pidetyn kokouksen
tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 04.06.2018-05.07.2018
Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Rautalampi 24.05.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 24.05.2018-05.07.2018
Rautalampi 06.07.2018
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

5/2018

PAIKKA: VIRASTON KOKOUSHUONE
AIKA: 29.05.2018 klo 17.00-18.00
JÄSENET:
+TUOVINEN PEKKA, PJ
+VARIS PAULA, VPJ
+ANNALA PEKKA
+HUUSKONEN MATTI
+HÄMÄLÄINEN MERJA
-JÄÄSKELÄINEN VEERA
+VESTERINEN ARTO

VARAJÄSENET:

VIRTA IRMELI
HINTIKKA-VARIS SARI
JALKANEN SIRPA
HOTTI ANU
+KORHONEN HANNU
LUNDBERG LAURI

LÄSNÄ:
-MARKKANEN OLLI, KIRKKOVALTUUSTON PJ
+KORHONEN HANNU, KIRKKOVALTUUSTON VARAPJ
+MANNINEN TUULA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, SIHTEERI
+PAKARINEN JAANA, KUTSUTTUNA, HALLINTOON PEREHTYMINEN

ALLEKIRJOITUKSET:

PEKKA TUOVINEN
PUHEENJOHTAJA

TUULA MANNINEN
SIHTEERI

PAULA VARIS
PUHEENJOHTAJA § 13

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS:
RAUTALAMMILLA

MATTI HUUSKONEN

Pöytäkirjantarkastajat
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 luvun 1 §:n
mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 3 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Matti
Huuskonen ja Veera Jääskeläinen.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Huuskonen ja Merja Hämäläinen.

Pöytäkirjantarkastajat
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3§
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä.
Esittelijän tulee valmistella asiasta kirjallinen selonteko, joka perusteltuine ehdotuksineen päätökseksi on ajoissa ennen kokousta toimitettava kirkkoneuvoston jäsenille. Jos
asian kiireellisyys sitä vaatii, esittelymuistio päätösehdotuksineen voidaan antaa kokouksessa. Vähäisenä pidettävä asia, joka on laadultaan tai merkitykseltään sellainen, ettei se
edellytä kirjallista esittelyä, voidaan kuitenkin esitellä suullisesti.
Seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa, koskevat asiat esittelee kirkkoherra, jollei
hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen. Muut asiat esittelee talouspäällikkö, jollei hän ole määrännyt asiaa muun alaisensa
viranhaltijan esiteltäväksi tai jollei esittelyvelvollisuus perustu viranhaltijan johtosääntöön taikka kirkkoneuvoston muuhun päätökseen.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Työjärjestyksen käsittelyä muutettiin niin, että § 1314 käsiteltiin heti järjestäytymispykälien jälkeen. Ilmoitusasioihin otettiin käsiteltäväksi kohdat 4.3. Kuopion hiippakunnan kirje pöytäkirjanote 12.4.2018 ja 4.4. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 24/2018.

4§
ILMOITUSASIAT
4.1.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
9/2018
Esitykset Pro Ecclesia – mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2018
4.2
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A3/2018
Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
4.3.
Kuopion hiippakunnan kirje pöytäkirjanote 12.4.2018
Määräys Emilia Jalkaselle nuorisopastorin virkaan 1.6.2018-30.6.2019. Koeaika neljä
kuukautta.
4.4.
Kirkkoherran päätöspöytäkirja 24/2018
Työntekijöiden vuosilomat 2018
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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Pekka Annala ja Hannu Korhonen poistuivat kokouksesta klo 17.37.
5§
PUUKAUPPATARJOUKSET
Rautalammin seurakunta on pyytänyt puukauppatarjoukset Pieksämäellä olevien tilojen
Pääkkylänmetsä 6:0000 ja Kilkalanmäki 25:0011 leimikoista sekä Rautalammilla olevien
tilojen Pärsnä 5:37 ja Pilkantila 7:27 leimikoista.
Kilkkalanmäen ja Pääkkylänmetsän leimikko on ensiharvennusta, avohakkuuta ja ylispuiden
poistoa. Puumäärä on yhteensä n. 1367 m3.
Pärsnäntilan ja Pilkantilan leimikko on ensiharvennusta, harvennusta ja avohakkuuta. Puumäärä n 3007 m3.
Tarjoukset on pyydetty toimittamaan 23.5.2018 klo 12 mennessä.
Tarjoukset esitellään tarkemmin kokouksessa.
Saatujen tarjousten hintavertailut tehty leimausselosteen ja puumäärien vertailun mukaan:
Pärsnä ja Pilkantila
Iisveden Metsä Oy/ Partaharjun puutarha,
Koskitukki Oy/yhteistarjous 137 268,00
Keitele Forest Oy
135 904,00
UPM
135 701,00
Versowood/Harvestia/
yhteistarjous
133 696,00
Stora Enso Oyj
132 400,00
Metsäliitto Osuuskunta
129 412,00

Kilkkalanmäki ja Pääkkylänmetsä
UPM-Kymmene Oyj
57 705,00
Metsäliitto osuuskunta
56 916,00
Versowood Oy/ Koskitukki Oy
yhteistarjous
55 278,00
Stora Enso Oyj
54 474,00

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto hyväksyy molempien leimikoiden osalta
edullisimman tarjouksen.
Kirkkoneuvosto valitsee puukaupan neuvottelijat ja allekirjoittajat.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Pärsnän ja Pilkantilan osalta hyväksyttiin Iisveden Metsä
Oy/Partaharjun puutarha/Koskitukki Oy yhteistarjous 137 268,00.
Kilkkalanmäki ja Pääkkylänmetsän osalta hyväksyttiin UMP_kymmene Oyj tarjous 57 705,00.
Kaupan neuvottelijoiksi ja allekirjoittajiksi valittiin Matti Huuskonen ja Tuula Manninen.

6§
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.2018-30.04.2018
Toimintatuotot 88 741,93 tot. 22,6 %
Toimintakulut 275 501,99 tot 28,5%
Verotulot ja valtion rahoitus 215 529,25 tot 37,9 %
Toteutumisvertailu lähetetään liitteenä.
TALOUSPÄLLIKÖN ESITYS: Talousarvion toteutuminen 1.1.2018-30.4.2018 merkitään
tiedoksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajat
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7§
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
Kirkkolaki 15 luku 2 § 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
VUOSI

2014

2015

2016

2017

VEROTULOT

604 036

629 362

579 760

578 701

Verotulot 1.1.-31.5.2018 243 877,00 ja kirkkohallituksen maksama yhteisöveron jako-osuus
26 636,75.
Arvio verotuloista vuodelle 2018 505 000,00 ja valtionrahoitus 64 000,00.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,75 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

8§
SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
KL 7:7 §
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.
Talouspäällikkö Tuula Manninen jää lomalle 16.7.2018 ja sen jälkeen eläkkeelle 1.9.2018.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 8.5.2018 § 21 uudeksi talouspäälliköksi Jaana Pakarisen. Jaana Pakarinen toimii talouspäällikön viransijaisena 16.7.-31.8.2018 ja 1.9.2018 talouspäällikön virassa.
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoneuvoston 9.8.2011 § 8 mukaan: kirkkoherra
Pekka Tuovisella ja talouspäällikkö Tuula Mannisella.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on kirkkoherra Pekka Tuovisella ja 1.9.2018 alkaen talouspäällikkö Jaana Pakarisella.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat
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9§
TILIEN KÄYTTÖVALTUUDET
Rautalammin seurakunnan pankkitilien käyttövaltuudet on kirkkoneuvoston 12.3.2014 § 8
mukaan: talouspäällikkö Tuula Mannisella ja kirkkoherra Pekka Tuovisella. Tilien käyttö- ja
tiedonsaantioikeudet sekä oikeus toimia aineistonhoitajana maksuliikennesopimuksissa on
annettu Kirkon palvelukeskukselle.
Sisäisen valvonnan ohjeen 12.3. kohdan mukaan kirkkoneuvosto päättää tilien käyttövaltuuksista.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Seurakunnan tilien 538907-1928 ja 538907-20014596 käyttöoikeus on 16.7.2018 alkaen vs. talouspäällikkö Jaana Pakarisella ja edelleen kirkkoherra Pekka
Tuovisella, kummallakin erikseen. Tilien käyttö- ja tiedonsaantivaltuudet ja oikeus toimia aineistonhoitajana maksuliikennesopimuksissa on edelleen Kirkon palvelukeskuksella.
Talouspäällikkö Tuula Manninen on vuosilomalla 16.7.2018 alkaen ja siirtyy eläkkeelle
1.9.2018, minkä vuoksi hänen tilienkäyttövaltuutensa päättyvät 16.7.2018.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
10 §
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Mari ja Miikka Ahosen vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.8.2018. 30.04.2018.
Tontti sijaitsee osoitteessa Uimalantie 5. Tontin pinta-ala 1506 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 01.09.2018-31.08.2048. Vuosivuokra 444,00
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 1.9.201831.8.2048. Vuosivuokra 1.9.2018 alkaen 444,00. Pinta-ala 1506 m2. Vuokra sidotaan maaliskuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

11 §
KAISA-LIISA PIRKKASEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kanttori Kaisa-Liisa Pirkkanen on anonut sivutoimilupaa toimiakseen tuntiopettajana SisäSavon kansalaisopistossa työkaudella 2018-2019 sekä antaakseen tarvittaessa yksityisesti pianonsoittotunteja. Sivutoimilupa-anomus on liitteenä.
Kaisa-Liisa Pirkkasen tehtävä kansalaisopiston tuntiopettajana työkaudella 2018-2019 on johtaa Rautalammin Mieslaulajia. Kansalaisopiston työkauden 2018-2019 suunnitelman mukaisesti tehtävän laajuus on 2 tuntia viikossa.
Viranhaltijan sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta on säädetty KL 6 luvun 30 §:ssä: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija
ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa.

Pöytäkirjantarkastajat
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Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muuten rajoitettuna, eikä lupa saa vaarantaa
viranhaltijan esteettömyyttä tehtävässään, tasapuolisuutta tehtävän hoidossa tai muuten haitata
sen asianmukaista hoitamista.
Kaisa-Liisa Pirkkaselle myönnetty aikaisemmin sivutoimiluvat ajalle 1.4.2014-31.3.2015,
1.4.2015-31.5.2016, 1.9.2016-315.2017 sekä kaudelle 2017-2019 kirkkoneuvoston päätöksillä
12.3.2014 § 15, 20.5.2015 § 17, 30.8.2016 § 14 ja 30.8.2017 § 7, vastaavasti.
Sivutoimiluvasta on keskusteltu Kaisa-Liisa Pirkkasen kanssa.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kaisa-Liisa Pirkkaselle sivutoimiluvan Sisä-Savon kansalaisopistossa Rautalammin mieslaulajien johtajana, toimien
tuntiopettajana 2 tuntia viikossa työkaudella 2018-2019 sekä yksityisesti annettavien pianonsoittotuntien antajana 31.5.2019 saakka. Viranhaltijan on esitettävä työnantajalle luotettava
selvitys yksityisesti annettavien pianonsoittotuntien määrästä opetustuntien alkaessa. Molemmat sivutoimet tulee hoitaa vapaapäivinä tai vuosilomilla eivätkä ne saa vaarantaa työtehtävien
hoitoa eikä myöskään viikoittaista lepoaikaa.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

Pekka Tuovinen ja Tuula Manninen poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet § 13 päätöksentekoon. Puheenjohtajana toimi Paula Varis.
13 §
YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄN
MUUTOKSET
Virkaehtosopimusta ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilusta on jatkettu sopimuskauden 2018-2020 loppuun. Johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta yleiskorotuksella vaan palkantarkistukset toteutetaan seurakunnan päätökseen perustuvaa 1,6 %:n suuruista järjestelyerää käyttäen. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän
piiriin kuuluvien viranhaltijoiden eli kirkkoherra Pekka Tuovisen ja talouspäällikkö Tuula
Mannisen vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Tarkistukset toteutetaan 1.4.2018 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa molempien
virkojen palkkoja tai vain toisen viran palkkaa. Edellisessä virka- ja työehtosopimuksessa
ylimmän johdon viroiksi on määritelty kirkkoherran (K10) ja talouspäällikön (J10) virat.
Virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkaepäkohtia. 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 osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti. Erää voidaan kohdentaa joko tehtävässä toteutettavien/toteutuneiden muutosten ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella.
Työnantajan tulee ottaa myös huomioon, että johtoasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista.
Siihen liittyen edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden
sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi
asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä jatkossa. Lisäksi olisi hyvä
Pöytäkirjantarkastajat
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pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisen arviointiin
liittyy. Suositeltavaa on mm. kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluluja käytännössä.
Rautalammin seurakunnan molemmat johtavat viranhaltijat vaihtuvat vuoden 2018 aikana.
Talouspäällikkö Tuula Manninen jää eläkkeelle 1.9.2018 ja kirkkoherra Pekka Tuovinen
1.1.2019.
Päätöksen järjestelyerän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto
nimeää johdon palkkausta valmistelevan luottamushenkilöistä koostuvan työryhmän. Työryhmä valmistelee asian kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 8.5.2018 § 19 työryhmän: Olli Markkanen, Paula Varis
ja Hannu Korhonen valmistelemaan ylimmän johdon palkkausta.
Sopimuksessa on määritelty järjestelyerän suuruudeksi 1,6 % järjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta.
Meillä tuon erän suuruudeksi muodostuu 115,43.
VARAPUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston valitsema työryhmä esittää, että
yhteensä 115,43 euron järjestelyerä jaetaan kirkkoherra Pekka Tuoviselle 57,72 €/kk ja talouspäällikkö Tuula Manniselle 57,72 €/kk. 1.4.2018 alkaen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Jaana Pakarinen poistui kokouksesta § 14 ajaksi.

14 §
TALOUSPÄÄLLIKKÖ JAANA PAKARISEN PERUSPALKAN MÄÄRITTÄMINEN
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 8.5.2018 § 21 Jaana Pakarisen talouspäällikön virkaan 1.9.2018 alkaen.
Elokuun 2014 alusta ryhdyttiin kokeilemaan niin kirkkoherran kuin ylimmän talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan palkkauksessa kokonaispalkkausjärjestelmää.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän soveltamispiiriin kuuluvat seurakunnan kirkkoherra ja
työnantajaa edustava johtava talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltija, kuten hallintojohtaja
tai talousjohtaja ja talouspäällikkö. Työnantajaa edustavaa johtavaa talous- ja henkilöstöhallinnon virkaa/viran haltijaa kutsutaan näissä ohjeissa hallinnon johtajaksi.
Palkkausjärjestelmän uudistus toteutettiin siten, että KiT sijoitti kirkkoherran virat seurakunnittain K-hinnoitteluryhmiin ja johtavat talous- ja henkilöstöhallinon virat J-hinnoitteluryhmiin. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä on kokonaispalkkaus, jossa otetaan huomioon
tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus ja vastuullisuus sekä viranhaltijan ammatinhallinta ja työssäsuoriutuminen.
Kirkkoneuvosto nimesi 8.5.2018 johdon palkkausta valmistelevan työryhmän: Olli Markkanen, Hannu Korhonen ja Paula Varis. Työryhmä ehdottaa, että Jaana Pakarisen peruspalkaksi
määrättäisiin 3100,00 €.
Jaana Pakarinen on perehtynyt kirkkoherranviraston ja talouspäällikön tehtäviin, kun hän on
hoitanut määräaikaista toimistosihteerin tehtävää 9.1.2017 alkaen.
Talouspäällikön tehtävä on pienessä seurakunnassa vaativa, monipuolinen, laaja-alainen ja
vastuullinen. Helpotusta viran hoitoon tuo siirtyminen 1.1.2019 Kuopion aluekeskusrekistePöytäkirjantarkastajat
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riin jolloin virkatodistusten- ja sukuselvitysten sekä kirkollisten toimitusten rekisteröinti siirtyy Kuopion aluekeskusrekisteriin.
Jaana Pakarisella on monipuolinen työkokemus talous- ja henkilöstöhallinnon työtehtävistä
eri yrityksissä. Työkokemusta seurakunnasta tulee 1 v 7 kk.
Kirkkoneuvosto on vahvistanut talouspäällikön tehtävänkuvauksen 20.3.2018 § 10.
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää talouspäällikkö Jaana Pakarisen peruspalkaksi 1.9.2018 alkaen 3100,00 euroa kuukaudessa työryhmän esityksen mukaisesti.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Peruspalkkaa voidaan tarkistaa 1.4.2019 lukien viranhaltijan
ammatin hallintaa ja työssä suoriutumista koskevan arvioinnin perusteella.

15 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Kirkkoneuvoston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Pöytäkirjantarkastajat

