PUOLANGAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2020

1

Kirkkoneuvosto

Aika

tiistaina 21.1.2020 klo 17.00

Paikka

Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 1, Puolanka

Läsnä

Seppänen Hannes
Matero Riina-Maria
Väisänen Annu
Heikkinen Elisa
Herukka Terttu
Kähkönen Terttu
Nuorala Juha
Tuomaala Risto

puheenjohtaja, kirkkoherra
talouspäällikkö
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat
Määttä Aila

kirkkovaltuuston pj

Poissa
Väyrynen Heikki

kirkkovaltuuston vpj

§1

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 174: 1-2.

§2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§3

§4

§5

Selvitys

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Puolangan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi
varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä, joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan kolmen
jäsenen läsnäolo. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 14.1.2020.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Selvitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä vuorotellen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Risto Tuomaala ja Annu Väisänen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Taloustilanne
Selvitys

Talouspäällikkö esittelee valmisteilla olevaa tilinpäätöstä.

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että merkitään tilinpäätöksen valmistelutilanne tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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§6

Puolangan kunnan maanostotarjous
Selvitys

Puolangan kunta on esittänyt halunsa ostaa Puolangan seurakunnalta noin 1000 m2
maa-alueen Kiiskilän tilasta 620-409-10-78, joka on jäänyt tien ja päiväkotitontin ja
rakennuksen alle (liite). Kunnan kanssa on käyty neuvotteluja kaupasta.
Kirkkoneuvosto on §113/2019 päättänyt, että määräalan myynnistä neuvotellaan
niin, että joko myydään tarjouksen mukainen noin 1000 m2 määräala 4000 eurolla
tai odotetaan isomman maajärjestelyn valmistumista.
Maanomistajien arviointikeskus Oy on antanut arviolausunnon, jonka mukaan
määräalan markkina-arvo on 4000 euroa, arvion virhemarginaalin ollessa +- 15%.

§7

§8

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
liitteessä eritellyn 1000 m2 määräalan myymistä Puolangan kunnalle 4000 euron
hinnalla ja niin, että ostaja maksaa kaupasta syntyvät kulut.

Päätös

Esityksen mukaan.

Seurakuntamestarin irtisanoutuminen
Selvitys

Seurakuntamestari Kari Tervonen on ilmoittanut irtisanoutuvansa
seurakuntamestarin virasta jäädäkseen eläkkeelle 1.10.2020 alkaen.

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto myöntää Kari Tervoselle eron
seurakuntamestarin virasta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Seurakuntamestarin töiden järjestäminen
Selvitys

Puolangan seurakunnan seurakuntamestarin virkaa hoitava Kari Tervonen on
ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.10.2020 alkaen. Kari Tervonen jäisi pitämään
säästövapaita ja lomia 1.4.2020 alkaen. Seurakuntamestarin työt on järjestettävä
uudelleen.
Työsopimuslain 2. luvun 5§ säädetään työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä
osa-aikatyötä tekeville työntekijöille, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä
töihin, jotka sopivat osa-aikatyötä tekeville.
Kirkkolain 6. luvun § 36 mukaan työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhaltijoita
kokoaikaiseen virkasuhteeseen, on ensisijaisesti tarjottava toistaiseksi virkaan
otetulle osa-aikatyötä tekevälle mahdollisuus siirtyä kokoaikaiseen virkasuhteeseen,
jos viranhaltija on tähän antanut suostumuksensa, hän täyttää virkasuhteen
kelpoisuusehdot ja tehtävä on hänelle sopiva.
Seurakunnalla on kokoaikainen seurakuntamestarin virka, jota on hoitanut Kari
Tervonen. Lisäksi samankaltaisia tehtäviä tekee työsopimussuhteessa Voitto Karhu
59 % työajalla. Karhu on suorittanut suntion ammattitutkinnon ja toiminut
seurakuntamestarin tuuraajana tämän vapaiden ja lomien aikana. Voitto Karhu on
antanut suostumuksensa kokoaikaiseen seurakuntamestarin virkaan. Sekä
työsopimuslaki että kirkkolaki edellyttävät, että työnantajan tarvitessa lisää
työntekijöitä, on lisätyötä tarjottava ensisijaisesti osa-aikaiselle työntekijälle tai
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viranhaltijalle. Nämä lait eivät kuitenkaan suoraan sovellu tilanteeseen, jossa
avoimeksi tulee virka ja osa-aikainen työntekijä on työsuhteessa. Kirkkolain 6.
luvun 11 § säädetään poikkeuksista viran julkiseen hakumenettelyyn. 7. kohdan
mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, jos
menettelyyn on muu erityisen painava syy.
Erityisen painavaksi syyksi voidaan katsoa työnantajan edellä mainittujen lakien
mukainen velvollisuus tarjota osa-aikaiselle työntekijälle koulutusta ja osaamista
vastaavaa täysiaikaista työtä.
Seurakunnan tulevaisuustyöryhmän linjaus on ollut, että viran tai tehtävän tullessa
avoimeksi, sen täyttämistä pohditaan huolellisesti. Tulevaisuustyöryhmä on
linjannut, että 2025 mennessä Puolangan seurakunnassa on yksi seurakuntamestarin
tehtäviä hoitava työntekijä. Tiukan taloustilanteen vuoksi henkilöstökuluista on
tarpeen löytää säästöjä. Tämän vuoksi olisi aiheellista järjestää toiminta niin, että
jatkossa seurakunnalla on yksi kokoaikainen seurakuntamestari.
Viitatut lain kohdat:
TSL 2:5§ Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville
työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osaaikatyöntekijöille ---.
KL 6: 36 § Työnantajan, joka tarvitsee uusia viranhaltijoita tehtäviltään
samankaltaiseen kokoaikaiseen virkasuhteeseen, on 62 §:n estämättä ensisijaisesti
tarjottava toistaiseksi virkaan otetulle osa-aikatyötä tekevälle viranhaltijalle
mahdollisuus siirtyä tällaiseen virkasuhteeseen. Edellytyksenä on, että viranhaltija
on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut haluavansa kokoaikaiseen virkasuhteeseen,
hän täyttää tämän virkasuhteen kelpoisuusvaatimukset ja tehtävä on hänelle sopiva.
KL 6: 11 § (21.12.2012/1008)
Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
1) henkilö otetaan hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen
määräajaksi;
2) taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanottu viranhaltija otetaan toiseen
virkasuhteeseen;
3) 36 §:ssä tarkoitettu virkasuhde tarjotaan osa-aikaiselle viranhaltijalle;
4) 38 §:ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen;
5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen
aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot
hakuajan päättyessä täyttänyt hakija;
6) muun työnantajan palveluksessa oleva henkilö otetaan virkasuhteeseen 39 §:ssä
tarkoitetun toiminnan siirtämisen yhteydessä; tai
7) menettelyyn on muu erityisen painava syy.
Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää siirtää Voitto Karhun
seurakuntamestarin virkaan 1.10.2020 alkaen. Voitto Karhun työsopimus
muutetaan 100 % työajalle ajalle 1.4.2020 – 30.9.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.
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§9

Maanvuokrasopimus Puolangan pessimistit ry:n kanssa
Selvitys

Puolangan pessimistit ry on ostanut Ryhdin talon Utajärventien ja Ouluntien
risteyksestä. Talon pihamaa on osittain Puolangan seurakunnan omistuksessa
(Karttaliite). Määräala kuuluu Kiiskilän tilaan 620-409-10-78. Puolangan
pessimistit ry on tarjoutunut vuokraamaan noin 1200 m2 määräalan 1.4.2020
alkaen. Alueelle on tarkoitus sijoittaa katsomorakennelma ja autojen
pysäköintialue.
Voimassaolevan kirkkoneuvoston ohjesäännön 10§ 2. mom mukaan
kirkkoneuvosto päättää joistakin kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista,
mukaan lukien kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole
alistettava. Kirkkolain 14. luvun 4 § mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Kirkkoneuvosto voi päättää kiinteän omaisuuden vuokraamisesta enintään
kymmeneksi vuodeksi. Päätöstä ei tarvitse alistaa tuomiokapitulille eikä viedä
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

§ 10

Esitys

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto päättää vuokrata kartassa eritellyn noin
1200 m2 määräalan Kiiskilän 620-409-10-78 tilasta kymmeneksi vuodeksi ajalle
1.4.2020 – 31.3.2030 Puolangan pessimistit ry:lle vuosivuokran ollessa 0,22
euroa/m2. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Päätös

Esityksen mukaan. Vuokrasopimukseen kirjataan, että vuokra-ajan päätyttyä alue
palautetaan seurakunnalle alkuperäisessä kunnossa.

Muut asiat
Keskusteltiin mahdollisuudesta asentaa hiilidioksidianturi seurakuntasaliin
ohjaamaan ilmanvaihdon tehoa.

§ 11

Ilmoitusasiat
-

§ 12

Ylä-Kainuun seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
yhteistyöpäivä Ukkohallassa lauantaina 1.2.2020. Lähtö yhteiskyydillä kirkon
pihasta klo 8.45.
11.2.2020 klo 17 Kirkkovaltuuston kokous, jossa pidetään
kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustoedustajien vaali.
Kirkkoneuvosto 23.3.2020 klo 17.
Radiojumalanpalvelus Puolangan kirkosta 29.3.2020.

Valitusosoitus
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

§ 13

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.07. Laulettiin virsi 300.
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Kokouksen puolesta

HANNES SEPPÄNEN
puheenjohtaja

RIINA-MARIA MATERO
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Puolangalla

27.1.2020

RISTO TUOMAALA

Puolangalla

28.1.2020

ANNU VÄISÄNEN
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
21.1.2020

Pöytäkirjan pykälä
§1-13

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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki)
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1-6, 10-13
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: 7-9

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
 Puolangan seurakunnan kirkkoneuvosto
Osoite: Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka
Sähköposti: puolangan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 7-9
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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä. 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. Sähköinen
viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä
tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.
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
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

