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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

tiistai 19.6.2018 klo 16.00- 16.48

Kokouspaikka

seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Sanna Komulainen, kirkkoherra
Juhani Heusala
Sakari Kuusela
Ritva Lampela
Sakari Lepojärvi
Eeva Lääkkö
Risto Rimpisalo
Sirpa Uusitalo
Leena Varonen

läsnä, puheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä, varapuheenjohtaja
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Varajäsenet
Paula Aaltonen (Sirpa Uusitalo)
Ari Aho (Sakari Lepojärvi)
Marjo Appelgrén (Juhani Heusala)
Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo)
Jukka-Pekka Kerimaa (Eeva Lääkkö)
Jukka Nikurautio (Sakari Kuusela)
Marjo Nurmi (Ritva Lampela)
Teemu Uusitalo (Leena Varonen)
Muut

Jarkko Hannunen,
Pirkko Saastamoinen
Jarkko Hannunen

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
poissa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
sihteeri

Sanna Komulainen, puheenjohtaja

Jarkko Hannunen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 20.6.2018

Sirpa Uusitalo

Risto Rimpisalo

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 4.6.2018 – 14.6.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 21.6.2018 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 21.6.2018

Sanna Komulainen, kirkkoherra

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

7/18

2

Kirkkoneuvosto
ALKUTOIMET

95
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

96
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

Päätös: Kokous avattiin puheenjohtajan hartaudella.

KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 9:1 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.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto 26.1.2015/§ 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo
18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme 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.
5§
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päätä. 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)
Kokouksesta on laitettu sähköposti edellisenä päivänä kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille
tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu. Asialuettelo ja
esityslista on jaettu kokouksessa.

Päätös: Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko97
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Sirpa Uusitalo ja
joiden valitseminen
Risto Rimpisalo

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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98
Sihteerin valinta
Kirkkoherran esitys:
Esitetään Jarkko Hannusta sihteeriksi.
Neuvoston päätös:
Jarkko Hannunen valittiin sihteeriksi.
99
Talouspäällikkö
KN 7.5.2018 / 65 §
Kirkkoherran esitys:
Julistetaan talouspäällikön virka haettavaksi 14.5.2018.
Keminmaan seurakunnassa on haettavana
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
Keminmaa on elinvoimainen 8500 asukkaan paikkakunta Perämeren pohjukassa. Seurakunta on taloudellisesti omillaan toimeentuleva Lapin emäseurakunta. Palveluksessa
on vakituisesti 19 henkilöä ja käyttötalouden menot ovat 1,7 miljoonaa euroa. Seurakunnalla on pääasiassa metsistä ja tonteista koostuvaa maaomaisuutta 2300 hehtaaria
sekä runsaasti rakennuksia, mm. kaksi kirkkoa ja kolme seurakuntataloa.
Talouspäällikön monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään kuuluu vastata taloudesta,
kiinteistö, hautatoimesta sekä toimia mm. palkka-asiamiehenä, hallinnon kokousten
sihteerinä ja esittelijänä omia alojaan koskevissa asioissa.
Viranhaltijalta edellytetään yliopistossa suoritettua virkaan soveltuvaa taloushallinnon
tutkintoa tai vähintään tradenomin (AMK) tai aiemman opistoasteen kaupallista tutkintoa. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä seurakunnan tai julkisyhteisön
talouteen ja hallintoon. Hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuusvaatimusten
täyttämisestä. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja
valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Viran palkkaus on J20 mukainen. Lopullisen euromääräisen palkan arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta
toiminnasta, ammatinhallinnasta ja työstä suoriutumisesta.
Talouspäällikön virka täytetään 1.7.2018 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Hakemus ja ansioluettelo todistusjäljennöksineen tulee lähettää osoitteella: Keminmaan seurakunta, Rantatie 61, 94400 Keminmaa. Kuoreen merkintä ”Talouspäällikkö” tai sähköpostiosoitteeseen sanna.komulainen@evl.fi otsikolla ”Talouspäällikkö”.
Emme palauta kirjeitse lähetettyjä todistusjäljennöksiä. Hakuaika päättyy 28.5.2018
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

7/18

4

Kirkkoneuvosto

klo 15 mennessä.
Lisätietoja antaa mielellään kirkkoherra Sanna Komulainen p. 0400-691610
Kirkkoneuvosto
Virallinen ilmoitus julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla, minkä lisäksi se laitetaan
seurakunnan kotisivuille, mol.fi ja www.oikotie.fi –palveluun.
Julkaistaan Lapin kansassa ja Kaleva–lehdessä tiivistetty ilmoitus siitä, että virka on
haettavana.
Keminmaan seurakunnassa on haettava
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
Viranhakuilmoitus on nähtävänä Keminmaan seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitusKirkkoneuvoston
päätös:
taululla kirkkoherranviraston
aukioloaikoina 28.5.2018 asti, osoitteessa Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirasto, Rantatie 61, 94400 Keminmaa.
Ilmoitus on luettavissa seurakunnan kotisivuilta http://www.keminmaanseurakunta.fi/infoja-asiointi/avoimet-tyopaikat
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti päätöksen mukaisesti.
KN 7.5.2018 / 77 §
Johtoryhmä valitsee talouspäälliköksi haastateltavat.
Virkaa haki 15 hakijaa, joista 1 ei halua nimeänsä julkisuuteen.
1 hakija, joka ei halua nimeänsä julkisuuteen
Nina Arponen
Arina Ershova
Päivi Hietala
Jukka Hyvärinen
Juha Isomaa
Ville Kantola
Kristiina Kasala
Joonas Keskiaho
Saija Liimatainen
Juho Pohjola
Päivi Pyyny
Seija Saari
Päivi Tervo
Jyrki Törmänen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Johtoryhmä valitsi haastatteluun seuraavat hakijat:
Päivi Hietala
Jukka Hyvärinen
Päivi Pyyny
Seija Saari
Päivi Tervo

Jyrki Törmänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Päivi Hietala ei päässyt haastateltavaksi.

Kirkkoherran esitys:
Haastatellaan johtoryhmän valitsemat hakijat ja valitaan talouspäällikkö.
Haastateltiin ensimmäiseksi Jukka Hyvärinen.
Seuraavaksi Päivi Pyyny
Neuvottelutauko pidettiin 16.15-16.25
Seija Saari
Neuvottelutauko 17.05 - 17. 20
Päivi Tervo
Neuvottelutauko 17.45 – 17.48
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti talouspäällikön virkaan Jukka Hyvärisen.
Jyrki Törmänen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen sihteeriksi klo 18.10

KN 19.6.2018 / 98§

Hyvärinen Jukka
Kirkkokuja 1
94400 KEMINMAA

ILMOITUS
17.06.2018

Keminmaan seurakunta
Komulainen Sanna

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Puhelinkeskustelut Komulainen/Hyvärinen 15.06.2018 ja 17.06.2018
TALOUSPÄÄLLIKKÖ
Minulle on ilmoitettu puhelimitse, että olen tullut valituksi talouspäällikön virkaan.
Valitettavasti joudun kieltäytymään tarjotusta talouspäällikön virasta, koska se
ei ole minulle taloudellisesti viisas ratkaisu. Nykyinen kokonaisansioni on huomattavasti korkeampi kuin se olisi ollut tarjotussa talouspäällikön virassa.
Haluan kiittää valitsijoita luottamuksesta ja toivottaa aurinkoista kesää.

Ystävällisin terveisin

Jukka Hyvärinen

Jukka Hyvärinen on ilmoittanut, että irtisanoutuu Keminmaan seurakunnan talouspäällikön virasta.
Kirkkoherran esitys:
Todetaan Jukka Hyvärinen irtisanoutuneeksi talouspäällikön virasta
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin Jukka Hyvärisen irtisanoutuminen.
100
Talouspäällikkö
Jukka Hyvärisen ilmoitettua, ettei ota virkaa vastaan ja irtisanoutuneensa talouspäällikön virasta. Kirkkoneuvosto valitsee talouspäällikön hakuehdot täyttävän virkaan hakeneista.
KL 6:11 kohdat 5 , 7
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun 5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot hakuajan päättyessä täyttänyt hakija
ja 7) menettelyyn on muu erityisen painava syy.
Virkasuhde alkaa KL6:19.1 mukaan virkasuhteen ottamista koskevan päätöksen tekemisestä.

Kirkkoherran esitys:
Valitaan hakemuksen, ansioluettelon ja haastattelujen perusteella talouspäällikön virkaan Päivi Tervo. Esitys perustuu KL 6 10§, 11§, 12§, 13§, 19§
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
101
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvoston päätös:
102
Muut asiat
Kirkkoneuvoston päätös:

103
Oikaisuvaatimusohjeet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
2. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
3. Kirkkolaki 72 §:n 3 mom:n
Pöytäkirjan pykälät:
4. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
5. Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan
pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Osoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 99
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

