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ke 24.8.2022 klo 17
Väentupa ja Teams etäyhteys
Varsinaiset jäsenet

Kyllä Ei

Olli Luhtasela, kirkkoherra, pj
Veli-Matti Kumara, varapj
Terhi Ahokangas
Hannu Jokitalo
Anne Kariniemi
Aila Känsälä
Kaisu Muhola
Juho Nuosmaa
Petri Tervamäki
Sulo Timlin
Teija Tuomi

x
x
x
x

Markus Nivala, KV pj
Jukka Poikkimäki, KV vpj
Kaisa Toivoniemi,
talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet

Anne Sormunen
Teuvo Pöllä
Jari Silver
Oiva Kankaanpää
Simo Harju
Marjo Puro
Laura Mäki-Ullakko
Jukka Tölli
Samuel Paananen
Sirpa Viljamaa

Kyllä

Ei

x

x
x
x

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan allekirjoitus

§43
§§ 42-53

Olli Luhtasela
puheenjohtaja

Kaisa Toivoniemi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkistus

Sulo Timlin
Veli-Matti Kumara
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkistettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen
on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.8.-25.9.2022.
Pöytäkirja voidaan pyynnöstä lähettää myös sähköisesti.
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42 § Kokouksen avaus
Aloitettiin alkuhartaudella. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen,
kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille, varajäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
19.8.2022 sähköpostitse. Kokouksessa oli läsnä 7 / 11 jäsentä.
Esitys, pj

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin.

44 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sulo
Timlin ja Teija Tuomi
Esitys, pj

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kokouspöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

Valittiin Sulo Timlin ja Veli-Matti Kumara.

45 § Pöytäkirjan nähtävillä olosta päättäminen
Kirkkolain 25. luvun 3§:n mukaan sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen
saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan ilmoitustaululla
ennakolta ilmoitettu.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle
varatun ajan.
Esitys, pj

Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 25.8.-25.9.2022. Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaina 9–14, tiistaina 13-16.30
ja keskiviikkona 9-12.

Päätös:

Hyväksyttiin.

46 § Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouskutsun mukaisen työjärjestyksen.

Päätös:

Hyväksyttiin lisäyksellä pykälään ”Muut asiat” Jukka Töllin muutto paikkakunnalta ja luopuminen
luottamustehtävistä.
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47§ Lastenohjaajan valinta työsuhteeseen
Kokouksessaan 16.6.2022 Sievin kirkkoneuvosto aloitti hakuprosessiin lastenohjaajan työsuhteeseen.
Ote pöytäkirjasta 4/2022:

Hakuaikana (20.6.–3.7.-22) tuli yksi hakemus, jonka oli jättänyt Riitta Korri. Hakija täyttää työsuhteeseen
asetetut kelpoisuusehdot ja muut haussa huomioidut seikat. Lisäksi hakija on hoitanut määräaikaisena
lastenohjaajan tehtävää Sievin seurakunnassa, joten hän tuntee myös työn sisällön.
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto päättää valita kokoaikaiseen ja toistaiseksi voimassaolevaan lastenohjaajan työsuhteeseen
Riitta Korrin. Toistaiseksi voimassaoleva työsuhde alkaa heti nykyisen määräaikaisuuden päätyttyä 1.9.2022.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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48 § Talousjohtajan irtisanoutuminen
Talousjohtaja Kaisa Toivoniemi on irtisanoutunut 1.1.2023 lukien Sievin seurakunnan 20 % talousjohtajan
virasta siirtyessään Ylivieskan seurakunnan 100 % talousjohtajan virkaan.
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousjohtajan irtisanoutumisen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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49§ Sievin ja Ylivieskan seurakunnan yhteisen talousjohtajan viran lakkauttaminen
Ylivieskan seurakunnan kirkkovaltuusto on perustanut talousjohtajan viran 19.4.2012. Yhteiseksi
talousjohtajan viraksi Sievin seurakunnan kanssa se on muutettu 1.12.2012. Virka päätettiin jakaa 80 %
Ylivieskaan ja 20 % Sieviin. Lisäksi Nivalan seurakunta hoiti Sievin osto- ja myyntilaskut. Taustalla
prosenttijaolle on ollut suunnitelmat seurakuntayhtymästä / laajemmasta seurakuntien välisestä yhteistyöstä.
Ylivieskan kirkkovaltuusto on 16.8.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt lakkauttaa Ylivieskan
seurakunnan ja Sievin seurakunnan 80/20 % yhteisen viran 1.1.2023 lukien, perustaa Ylivieskaan 100 %
talousjohtajan viran ja siirtää nykyisen talousjohtajan Kaisa Toivoniemen ko. virkaan.
Yhteisen viranhoidon budjettivaikutus vuositasolla on ollut n. 17.400,00 euroa. Palkkahallinto hoidetaan vielä
ostopalveluna Ylivieskasta, budjettivaikutus vuositasolla n. 4.600,00 euroa.
Sievin seurakunnan hallinnon ja talouden työtehtävien hoito vaatii virassa olevalta enemmän kuin 20 %:n
työajan. Todellisempi työajan käyttö tehtävään on n. 40–50 %.
Kirkkoherran viraston työtehtävien määrä on vähentynyt 1,5 henkilötyövuodesta 0,5 henkilötyövuoteen,
johtuen Oulun aluekeskusrekisteriin siirtymisestä 1.1.2021 sekä toimistosihteerin eläköitymisestä 1.5.2021
lukien. Nykyisen toimistosihteerin kokoaikaisuutta on jatkettu määräaikaisten projektien työtehtävillä.
Seurakunnan edun mukaista on, että talousjohtajan ja toimistosihteerin tehtävät yhdistetään niin, että
seurakuntaan perustetaan kokoaikainen talouspäällikön virka. Virkaan sisältyy talousjohtajan ja
toimistosihteerin tehtävät ja vastuut.
Mainitunlainen yhdistetty virka on todettu toimivaksi useissa pienemmissä seurakunnissa.
Johtoryhmä on käsitellyt asian ja keskustellut eri vaihtoehdoista 17.8.2022 pitämässään kokouksessa.
Kirkkovaltuusto päättää virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta määräenemmistöllä (KL 9:1,3 sekä KJ
6:1).
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1.1.2023 alkaen
1.
2.

Päätös

lakkauttaa talousjohtajan 20 % viran ja
perustaa talouspäällikön 100 % viran, johon sisältyy nykyisen talousjohtajan viran hoitoon liittyvät
tehtävät sekä toimistosihteerin tehtävät

1. Hyväksyttiin yksimielisesti.
2. Hyväksyttiin yksimielisesti.
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50§ Talouspäällikön viran täyttäminen
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy määräenemmistöllä pykälän 49 esityksen, on seurakunnan edun mukaista,
että se aloittaa rekrytoinnin uuteen talouspäällikön virkaan.
Talouspäällikön palkkaus luokiteltaisiin Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmään,
jossa Sievi kuuluu ryhmään J 10 (2695,44 - 3729,79).
Talousjohtaja esitti laskennalliset palkkakustannusvaikutukset seurakunnalle.
Valmistelun aikataulusuunnitelma:
hakuaika 6.-30.9.2022 klo 15 mennessä
haastattelut vko 40
kirkkoneuvoston kokous 17.10.2022
uusi viranhaltija aloittaa 2.1.2023 tai sopimuksen mukaan

Esitys, pj

Kirkkoneuvosto päättää, mikäli kirkkovaltuusto on hyväksynyt määräenemmistöllä § 49:
1) että avoimeksi tuleva talouspäällikön virka täytetään
2) julistaa talouspäällikön viran haettavaksi 6.-30.9.2022 klo 15 mennessä
3) asettaa haastattelutyöryhmäksi johtoryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
4) virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään
5) viran palkkaus on KirVESTES:n mukainen
6) viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden (6 kk) koeaikaa.

Päätös

1. Hyväksyttiin yksimielisesti.
2.Hyväksyttiin yksimielisesti.
3. Hyväksyttiin yksimielisesti.
4. Hyväksyttiin yksimielisesti.
5. Hyväksyttiin yksimielisesti.
6. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__

SIEVIN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 05/2022
24.8.2022

Sivu 7 / 9

51 § Muut mahdolliset asiat
Jukka Tölli on ilmoittanut 19.8.2022 sähköpostitse sekä talousjohtajalle että kirkkoneuvostolle pois
muutostaan Sievistä heinäkuun lopulla. Tästä johtuen hän ei ole enää käytettävissä seurakunnan
luottamustehtävissä.
Hän on ollut Petri Tervamäen henkilökohtainen varajäsen.
Esitys, pj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1.
2.

Päätös

myöntää eron Jukka Töllille kirkkoneuvoston varajäsenyydestä 19.8.2022 alkaen sekä
päättää valita Petri Tervamäelle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.

1. Hyväksyttiin.
2.Hyväksyttiin.

Muuta: Markus Nivala toi palautetta seurakuntatalon keittiön siisteydestä ja elintarvikkeiden säilytyksestä.
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talousjohtaja lähettää tuoreet verotiedot elokuun tiedot saatuaan
seuraavat kokoukset, valtuuston kokous 5.9.2022
yhteisvastuukeräys, keräyspäivä pe 26.8.2022
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 3.9.2022
su 18.9. lastenohjaajan Riitta Korrin tehtävään siunaaminen
tuhkauksien lisääntyessa seurakunnassa selvitellään uurnalehdon käyttöönottoa
kirkkoherra kertoi perhetapahtumasta, jossa oli kävijöitä 250, joka oli toteutettu yhteistyössä
perhepalvelukeskuksen, seurakunnan ja Sievin Samoojien kanssa
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53 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antaa KL 24 §:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan
liitteenä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjan ote annettu ___.___.20__

