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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

keskiviikkona 10.10.2018 klo 16.00 – 16.50

Paikka

Päivärannan kurssikeskus, Päivärannantie 7

Läsnä

Marttinen Arto
Hirvonen Esa
Koistinen Minna
Koistinen Sirpa
Kärkäs Pekka
Mylläri Allan
Rahkonen Tuula
Teräslahti Liisa
Tikka Arto
Vepsä Kari
Liukkonen Kari

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
M. Tiihosen varajäsen

Muut osallistujat

Tiimo Pasi
Tarja Miikki

talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä
perheneuvonnan työalajohtaja, paikalla §164
aikana, poistui päätöksenteon ajaksi

Poissa

Tiihonen Marko
Ollonen Ilkka
Mynttinen Rauni

jäsen
kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston varapj

158
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen pitämällä
alkuhartauden, jonka yhteydessä laulettiin virsi 449.
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159
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on sähköpostilla 3.10.2018
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla
(KL 9: 2 §).
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden
päätösvaltaiseksi.

160
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Minna Koistinen ja Sirpa Koistinen.
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa perjantaina 12.10.2018
klo 12.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Koistinen ja Pekka Kärkäs.

161
Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

162
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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163
Suorituslisän käyttöönotto Imatran seurakunnassa
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo, p. 040 505 7460

Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota
voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella 1.1.2020
alkaen. Se on osa kannustavaa palkkausta, jolla pyritään parantamaan
tuloksellisuutta ja johtamaan työntekijöin työsuoritusta. Parhaimmillaan sillä
palkitaan tavoitteiden suuntaisesta toiminnasta, johon työntekijällä on
mahdollisuus vaikuttaa omin toimin. Suorituslisää koskevasta määräyksestä
säädetään KirVESTES:in 26 §:ssä mm. seuraavasti:
Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa
euromääräistä suorituslisää. Suorituslisää maksetaan
viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen perusteella tarkoitukseen
osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista,
järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättää
työnantaja. Työnantaja vahvistaa vuosittaisen suorituslisän määrän ja kenelle
sitä maksetaan. Suorituslisän arviointiperusteena käytetään vähintään kahta
arviointikriteeriä ja vähintään kolmea suoritustasoa. Työnantaja arvioi
viranhanhaltijan/työntekijän työsuoritusta asettamillaan arviointiperusteilla.
Arviointijakso on pääsääntöisesti yksi vuosi. Alle vuoden mittaisen mutta
vähintään 4 kuukautta kestävissä palvelussuhteen arviointijaksona voidaan
käyttää palvelussuhteen kestoa. Työsuorituksen arviointiperusteista käydään
pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaiset
täytäntöönpanoneuvottelut ja järjestelmän yhteistoiminnallinen valmistelu
pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
Seurakunnan toimivaltaisen viranomaisen (kirkkoneuvoston tai yhteisen
kirkkoneuvoston) on tehtävä päätös suorituslisän käyttöönotosta.
Esityslistan liitteenä on pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa hiottu
2.10.2018 paikallisen suorituslisäjärjestelmän kirjallinen kuvaus liitteineen.
Suorituslisän piiriin eivät kuulu tuntipalkkaiset työntekijät eikä ylin johto.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Suorituslisä otetaan 1.1.2020 alkaen käyttöön
Imatran seurakunnassa esityslistan liitteenä olleen kirjallisen kuvauksen
mukaisesti.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
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164
Perheneuvojan virkavaali
Valmistelija: Haastattelutyöryhmä
Esittelijä:
kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 9.5.2018 § 82 luvan perheneuvojan
viran auki julistamiseen. Virassa edellytetään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa, soveltuvuutta virkaan ja kirkon perheneuvonnan
erityiskoulusta tai sitoutumista sen suorittamiseen. Sielunhoito- ja
terapiatyöhön liittyvä koulutus ja kokemus sekä hyvät yhteistyötaidot
katsotaan eduksi.
Valitun on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen on
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Virkaan valittavalta vaaditaan suomen kielen erinomaista
suullista ja kirjallista taitoa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran
palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 602
mukainen.
Virka julistettiin haettavaksi 31.8.2018 klo 14 mennessä. Määräaikaan
mennessä tuli kuusitoista hakemusta (liite). Kahdella hakijoista ei ollut
vaadittua pätevyyttä virkaan. Kenelläkään hakijoista ei ollut kirkon
perheneuvojan erityiskoulutusta.
Kirkkoneuvosto valitsi 9.5.2018 haastatteluryhmän, johon kuuluivat
kirkkoherra Arto Marttinen, perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki
kirkkoneuvoston edustajana Sirpa Koistinen ja Kari Vepsä sekä hallintosihteeri
Sirpa Kauppinen.
Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki valitsi haastatteluun: teologian
maisteri Lea Laineen, psykiatrinen sairaanhoitaja YAMK Minna Laineen,
pastori Katariina Äijälän, yhteiskuntatieteiden maisteri Paula Saleniuksen,
yhteiskuntatieteiden maisteri Hanna Suikkasen ja sosionomi YAMK Anu
Tarhosen.
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Haastattelut pidettiin Tietotalolla viranhaltijan tulevassa työhuoneessa
tiistaina 11.9.2018 ja torstaina 13.9.2018. Kaikilta haastatteluun pyydetyiltä
selvitettiin saman haastattelurungon avulla perehtymistä kirkon
perheneuvontatyöhön, sielunhoitoon ja psykoterapiaan.
Haastatteluryhmä päätti yksimielisesti lähettää soveltuvuusarvioon kolme
haastateltua: teologian maisteri Lea Laineen, pastori Katariina Äijälän ja
sosionomi YAMK Anu Tarhosen.
Haastattelujen ja saadun soveltuvuusraportin pohjalta haastatteluryhmä
esittää kirkkoneuvostolle yksimielisesti, että perheneuvojan virkaan valitaan
pastori Katariina Äijälä. Haastatteluryhmä perustelee päätöstään sillä, että
soveltuvuusarvion mukaan pastori Katariina Äijälä kykenee aloittelevana ja
kehittyvänä ammattilaisena toimimaan itsenäisesti perheneuvojan työssä.
Hän on valmistumassa psykoterapeutiksi. Haastatteluryhmän muistio
liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto suorittaa virkavaalin.
Haastatteluryhmän yksimielisen ehdotuksen mukaisesti perheneuvojan
virkaan valitaan pastori Katariina Äijälä. Virka tulee ottaa vastaan 1.11.2018
tai sopimuksen mukaan.
Perheneuvojan palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.
Virkaan valitun, on ennen tehtävän vastaanottamista, esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2.
mom.). Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Valitun tulee sitoutua suorittamaan kirkon perheneuvojan erityiskoulutus.
Työnantaja tekee viranhaltijan kanssa sopimuksen ennen koulutuksen alkua
viranhaltijan sitoutumisesta sopimuksen mukaisesti Imatran seurakunnan
perheneuvojaksi.
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Päätös:

Perheneuvonnan työalajohtaja Tarja Miikki oli asian esittelyn ajan
kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.
Kirkkoneuvosto suoritti perheneuvojan virkavaalin.
Kirkkoneuvoston valitsi yksimielisesti Imatran seurakunnan perheneuvojan
virkaan pastori Katariina Äijälän.
Virka tulee ottaa vastaan 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan.
Perheneuvojan palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen.
Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2.
mom.). Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Valitun tulee sitoutua suorittamaan kirkon perheneuvojan erityiskoulutus.
Työnantaja tekee viranhaltijan kanssa sopimuksen ennen koulutuksen alkua
viranhaltijan sitoutumisesta sopimuksen mukaisesti Imatran seurakunnan
perheneuvojaksi.
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165
Palkka-asiat: Sairausajan palkka
Ei julkinen. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §.
Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460
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166
Verotulokertymä 1 – 9 / 2018
Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460
Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2018 seuraavasti:
Kirkollisvero

Valtionosuus

TA 2018

5.000.000 €

535.010 €

Keskim. kert. 9 kk

3.750.000 €

401.250 €

Kert. 1-9/2018

4.355.841 €

401.256 €

87,1 % (75 %)

75 % (75 %)

Tot.-% (keskim. -%)
Ylitys / - Alitus (€)
Kert. 1-9/2017
Muutos ed. vuod.
vast. ajank. €/%

605.841 €
3.929.508 €
426.333 € / 9,8 %

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

167
Kirkkoherran päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 17.9.–
2.10.2018 nro 117 – 120.
Esitys:

Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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168
Talousjohtajan päätösluettelo
Valmistelija ja esittelijä:

talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 13.9.
– 28.9.2018 nro 56–63.
Esitys:

Tehty päätös merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

169
Muut esille tulevat asiat
Muita asioita ei ollut.
170
Seuraava kokous

Seuraava kirkkoneuvoston kokous 14.11.2018 klo 17.00.

171
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 16.50.

Arto Marttinen
puheenjohtaja

Pasi Tiimo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu 12.10.2018 ja hyväksytään

Sirpa Koistinen

Pekka Kärkäs
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Pöytäkirja on asetettu nähtäville 15.10.2018 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 16. –
29.10.2018 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina.

Sirpa Kauppinen
hallintosihteeri

