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KOKOUKSENALOITUS, LAILLISUUS]A PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto

§62

Kokouksen päätösvaltaisuudenedellytyksenä on kirkkolain 7. luvun 4 §:n mukaan, että saapuvillaon enemmänkuin puolet silloisistajäsenistä.
Kokouskutsu on lähetettävä5 päivääennen kokousta.
Kutsu ja esityslista kirkkoneuvoston kokoukseen on lähetetty 12. 11.2020.

Esitys

Kokoustodetaan laillisesti koolle kutsutuksija päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS3A NÄHTÄVILLÄPITO
Kirkkoneuvosto
§63

Kirkkoneuvoston ohjesäännönmukaan pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitävarten valittuajäsentä.KL:n25. luvun 3 §:nmukaan
kirkkoneuvoston päätökset,jollei niitä kirkkolain tai kirkkojärjestyksen mukaan
ole pidettävä salassa, on saatettava seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemaila päätöksettai ilmoitus niistäjulki seurakunnan ilmoitustaululle. K3:n 23. luvun 2 §:n mukaan ilmoitus on oltava vähintään 7 päivää srk:n ilmoitustaululla.
Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentääntarkastamaan pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen illalla ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä
pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 17.11.2020 -18.12.2020
väliseksi ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sari Rimmi ja 3ari Melgin. Pöytäkirjanpitäjäksi
valitaan Päivi Anttonen.
Päätös

Esityksen mukaaan.

TyÖ3ÄR3ESTYS
Kirkkoneuvosto

§64

Esityslistatoimii työjärjestyksenä.
Päätös

Esityksen mukaan.

TOIMINTA- 3A TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE2021- 2023 JA

Pöytäkirj antarkastaj ien nimikirj aimet:
Pöytäkirjantarkastaj a~-/ff~^-

Pöytäkirjantarkastaj a
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TALOUSARVIO VUODELLE 2021
Kirkkoneuvosto
565

K3 15 luvun l §:n mukaanseurakunnantoiminnassaja talouden hoidossaon
noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita.
K3 15 luvun 2 §:n mukaantalousarviossasekäsiihen liittyvässätoiminta-ja
taloussuunnitelmassa hyväksytääntoiminnallisetja taloudelliset tavoitteet kolmeksi
vuodeksi. Talousarvio on toiminta-ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi.Talousarvio sekätoiminta-ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan.Tulojenja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden aikana.

Talousarvioonotetaan tehtävien hoitamisenja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämätmäärärahatja tuloarviot. Talousarviossaon osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahatja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä.

K.115 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan
talousarvio sekätoiminta-ja taloussuunnitelma viimeistäänedellisen vuoden
joulukuussa.
Talousarvio 2021

Käyttötalousosantoimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotu]ot+ valtionrahoitus
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos

60. 321, 00

-586.401,23
-526. 080, 23
660. 273, 00
77. 271, 77
- 46. 278, 00

30.993,77

Lainojaseurakunnalla on talousarviota laadittaessatulevalle talousarviovuodelle 516.000 ,
lainoja lyhennetäänsuunnitelman mukaisesti tulevana vuonna 12.000
Investointeja varten talousarvioon ei ole varattu määrärahoja.
Kokouskutsun mukana lähetetäänToimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2021 sekä taloussuunnitelma 2022 - 2023.

Esitys

Kirkkoneuvosto käsitteleetalousarvion, talous-ja toimintasuunnitelman vuosille
2021- 2022,ja päättäälähettääsen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Esityksenmukaan.

SEURAKUNTASIHTEERIN PALKKAUS

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja^J^__v__ Pöytäkirjantarkastaja -^
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Kirkkoneuvosto

§66
Kirkkoherranvirastontehtävien hoidonnäkökulmastaon tarpeen palkata kirkkoherran vi-

ranhaltijapäätösten 1/2020ja 6/2020 tapaan seurakuntasihteeri, joka hoitaisi kyseenomaisiätehtäviäajalla 1.1.-31.12.2021. Tämäjärjestely takaisi vuoden 2021 kirkkoherranviraston tehtävien hoidon. Riikka Kotilainen on hoitanut huhtikuusta 2020 lähtien kyseenomai-

siätehtäviäja suoriutunut tehtävistäkiitettävästi.Häneton perehdytetty käyttämäänseurakunnanjärjestelmiä (esim. Kirjuri ja Kipa). Sihteerin tuntijärjestelmän mukainen palkkaus
on huomioitu toiminta-ja taloussuunnittelussa 2021. Tehtävän vakinaistamista on suunniteltava vuoden 2021 aikanahenkilöstösuunnitelmanyhteydessä.

Esitys

Kirkkoneuvosto palkkaa Riikka Kotilaisen ajalle 1.1. -31. 12. 2021 seurakuntasihteeriksi siten, että tehtäväosuuson n. 32t/kk. Palkka hinnoitteluryhmäTl mukainen.

Päätös

Esityksen mukaan.

TEHTÄVÄNKUVAN PÄIVITTÄMINEN
Kirkkoneuvosto

667

Uuraisten seurakunnan seurakuntasihteerin tehtävänkuvaaon tarve päivittääja keskustelu
tehtävänkuvan sisällöstä on käyty kehityskeskustelun yhteydessä 2. 11.2020. Tarve nousee
kirkkoherranviraston tehtävien muutoksesta liittyen sihteerin vaihdokseen ja Lapuan aluekeskusrekisterin asiakkuuteen. Tehtävänkuvauslomake luotiin liitteenmukaiseksi Liite 2.

Vaativuusryhmä muodostui tuntipalkkajärjestelmään Tl.

Kirkon virka-ja työehtosopimus (Kirvestes) edellyttää seuraavia asioita tehtävänkuvanpäivittämisesta:

Kirvestes 11-osa23 5 Tehtävänmuutoksen vaikutus peruspalkkaan
4 mom. Tehtävänkuvauksen päivittäminen
Työnantajan

on

pi dettävä tehtävänkuvaukset

ajantasaisena. Tehtävänkuvaus päivitetään,

kun tehtävää muutetaan. Muutosta koskevan päätöksen tekee asiassa toimivaltainen vi-

ranomainen. Työnantajan on huolehdittava, ettäesimies käsittelee tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksenviranhaltijan/työntekijänkanssavuosittain. Tehtävässätapahtuneeseen
muutokseen voi työnantajan huomion kiinnittäämyösviranhaltija/työntekijätai häntä
edustava luottamusmies.

Soveltamisohje 1-4 mom.

Työnantajan on huolehdittava, että tehtävänkuvaukset pysyvät ajantasaisina. Esimies käsittelee siksitehtävänkuvauksetviranhaltijoiden/työntekijöidenkanssa vuosittain. Sevoidaan tehdä esim. tavoite-ja kehityskeskustelussa. Esimiehen on saatettava työnantajan
tietoon tehtävänkuvauksien käsittelyssä mahdollisesti havaitut tarpeet muuttaa olemassa
o/evia tehtävänkuvauksia. Tehtävänkuvauksen vahvistaa työnantaja. Luottamusmiehillä

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaj a-J^_v_ Pöytäkirjantarkastaj a
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on oikeus saada tarvittaessa nähtäväkseen edustamiensa jäsenten tehtävänkuvaukset.
Työnantajanon perusteltua käsitelläluottamusmiesten kanssatehtäväkohtaistapalkanosaa koskevia selvityksiä, jos työnantaja laatii niitä omaan käyttöönsä.
Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyyseurakuntasihteerintehtävänkuvanja vahvistaa palkkauksen.

Päätös

Esityksen mukaan.

LUOTTAMUSTOIMESTA VAPAUTTAMINEN
Kirkkoneuvosto

§68

Riikka Kotilainen on seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsenja kirkkoneuvostonjäsenen Erja Mutasen varajäsen. Kirkkoneuvostoon kutsunut Riikka Kotilaisen hoitamaanpalvelussuhteisesti seurakuntasihteerintehtävääajalle 1.1. 31.12.2021. Palvelussuhteinentyöntekijäei voi toimia saman seurakunnan luottamushenkilönä (KL 23:3).

KL23:4 5 Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimenjäsenenmenettäessävaalikelpoisuutensa keskentoimikaudenhänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänetotetaan 3 9:n 2 ja 3 momentissatarkoitettuun
palvelussuhteeseen enintäänkuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Esitys

Kirkkoneuvosto vapauttaa Riikka Kotilaisen luottamustoimista palvelussuhteen
vuoksi.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenelle Erja Mutaselle varajäsenen.
Päätös

Esityksenmukaan.

ROVASTIKUNTANEUVOSTON YHTEISTOIMINTAOH3EEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§69

LääninrovastiArto Viitalanvalmistelema, liitteenä oleva yhteistoimintaohjeen luonnos Liite
3 on lähetetty rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostoille lausuntoa varten, joka tulisi
antaa läänirovastin seurakunnan eli Jyväskylänseurakunnan kirkkovaltuustolle vuoden 2020
kuluessa. Yhteistoimintaohjeeseentehdyt muutokset on merkitty punaisella.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja<L^)

Pöytäkirjantarkastaja
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Vuoden2007yhteistoimintasopimukseen Liite4 ei tässävaiheessatehdämuutoksia, mutta
sopimus lähetetäänyhteistoimintaohjeen mukana tiedoksi rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostoille ja niitä rovastikunnan seurakuntia, jotka eivät ole vielä hyväksyneet sopimusta, pyydetäänharkitsemaansopimuksen hyväksymistäkirkkovaltuustossa.
Esitys

Kirkkoneuvosto keskustelee yhteistoimintaohjeen luonnoksen sisällöstäja hyväksyy muutokset

Päätös

Esityksenmukaan.

DIAKONI-LÄHETySSIHTEERIN LOMAUTUKSEN KUMOAMINEN
Kirkkoneuvosto

§70

TyönantajanantamaratkaisuKN7/19 §77 päätöksenmukaisestion, ettädiakonilähetyssihteeri lomautetaan 10 % osalta työajastavuodelle 2020. Kirkkoneuvosto
päättidiakoni-lähetyssihteerinlomauttamisesta kokouksessaan KN 9/19 § 102,
minkä mukaisesti diakoni-lähetyssihteerin lomautus toteutetaan yhtäjaksoisena
29. 6. - 2. 8.2020. KN 3/20 § 27 Kirkkoneuvosto kumosi edellisen päätöksentehtavien täydentämisenvuoksi (kirkkoherranviraston hoito)ja päättilomautuksesta
kahden viikon ajalle 18.12. -31. 12.2020.
Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänytKirkon keskusrahastolle4 434 312
euroa valtionavustusta käytettäväksi seurakuntien diakoniatyöntukemiseen kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää
näinseurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa
kriisistä. Erityisavustusjaetaan seurakunnan alueella asuvan väestönmukaan,josta
Uuraisten seurakunnan osuus on 2 954 e. Avustuksen käyttöaika on 16.3.31.12.2020.Seurakuntavoi käyttääavustusta myöstakautuvasti koronapandemiasta aiheutuneiden kulujen kattamiseen sopimuksessa määritellyllä tavalla ja aikana.

Esimerkiksi palkkaukseen voi kyseenomaista avustusta käyttää. Paras tapa huolehtiä seurakunnan diakoniatyöstä kyseenomaisella ajalla on mm. perua diakoniaviranhaltijan lomautus ajanjaksolta 18.12. -31.12.2020.
Esitys

Kirkkoneuvosto kumoaa KN 3/20 § 27 päätöksen lomautuksesta ja käyttääavustusta diakoni-lähetyssihteerinpalkkaamiseen18.-31.12.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

VUODEN 2021 KOULUTUSSUUNNITELMANTÄYTÄNTÖÖNPANON
HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto
§71

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja ^3_C'_S^ Pöytäkirjantarkastaja
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Uuraisten seurakunnanhenkilöstönkoulutussuunnitelma vuodelle 2021 perustuu työtekijäkokouksissajakehityskeskusteluissa käytyihin keskusteluihin,joilla on pyritty siihen,että seurakunnantarpeet tulisivat henkilöstökoulutuksessa ensisijaisesti otetuiksi huomioon. Koulutussuunnitelman täytäntöönpano lomake on liitteenä 5.

Koulutuspäivienlisäksityöntekijällävoi olla yksi työalaankuuluva neuvottelupäiväsekäyksittäisiähiippakunnantai rovastikunnantarjoamia koulutuspäiviä(mm. yhteisvastuu-startti, hehu). Koulutuspäivienja neuvottelupäivien
kustannukset on kirjattu kunkin työalan omalle kustannuspaikalle. Kirkkoneuvoston on syytäarvioida koulutuksenja neuvottelupäivänhyväksymisen
lisäksi niidentarpeellisuus. Matkustussäännönmukaisesti: Neuvottelupäivät
ja koulutuspäivätluokitellaan kahteen eri kategoriaaneli 'välttämättömiin"
ja "hyödyllisiin".Välttämättömätkoulutuksetovat sellaisia,johon työnantaja
lähettäätyöntekijän. Hyödyllisestäkoulutuksesta työntekijähyötyytyössä,
mutta osallistuminen ei ole työnantajankannalta välttämätöntä.Välttämättomilta koulutuspäiviltämaksetaanpäiväraha,hyödyllisiltäei makseta.
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 koulutussuunnitelman täytäntöön-

Esitys

panon.

Esityksen mukaanvälttämättöminä.

Päätös

SUORITUSLISÄN MAKSAMINEN VUONNA 2021
Kirkkoneuvosto

§72
KIRVESTES26 §

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä
suorituslisää.Suorituslisäämaksetaanviranhaltijan/työntekijäntyösuorituksen perusteella
tarkoitukseen osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, sen arviointiperusteista,
järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta päättäätyönantaja.
Soveltamisohje:

Työnantajavahvistaa vuosittain suorituslisän määränja kenelle sitä maksetaan. Käytettyjen
suorituslisien yhteismääräntulee olla vuosittain vähintään1, 1 %yleisen palkkausjärjestelmän
piirissäolevan henkilöstönperuspalkkojen yhteismäärästä.
KN 12/19 S 87 hyväksyi suorituslisän käyttöönoton palkkauksessa. Samassa pykälässä
päätettiin 0,6 % järjestelyerän käytössävuoden 2020 suorituslisiin. Tämä päätöstarkoitti
myössitä, ettäjatkossa suorituslisiin on vuosittain varatta yeleisen palkkausjärjestelmänpiirissa olevien viranhaltijoiden/työntekijöidenperuspalkoista 1,7 %. Suorituslisiin käytettävä
summa vuonna 2021 on 2329, 32 . Ko summa on huomioitu 2021 talousarviossa.

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirjaimet:
Pöytäkirjantarkastaja \^J V~ ^

Pöytäkirjantarkastaja
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Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävätseurakunnassavahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset. Seurantajakso on 1. 12. 2019 - 30. 11.2020.
Kirkkoherra on käynyt kehityskeskustelut asianomaistentyöntekijöidenkanssa marraskuun
2020 aikana. Kirkkoherra on suorittanut myös työntekijöiden arvioinnin kirjallisesti arviointilomakkeelle, joka pohjautuu työntekijän itsearviointiin. Arvioinnin kriteereinä ovat olleet
"työssäsuoriutuminen", "yhteistyökyky"sekä "henkilökohtaisettavoitteet". Arviointi perustuu työntekijäntyösuoritukseen, ei henkilönominaisuuksiin. Arvioinninjälkeen palaute on
annettu suoraantyöntekijälle.Arvioinnit on tehty mahdollisimmanyhteismitallisestija henkilöstön jäseniä on kohdeltu mahdollisimman tasapuolisesti.

Arviointiaineistoei olejulkista 3ulkL:n24 §:nl mom. 29 kohdanperusteella.
Esitys

l. Kirkkoneuvosto päättääsuorituslisänmäärärahansuuruudeksi 2329,32 .
2. Kirkkoneuvosto päättääkirkkoherran esityksen mukaan jakaa suorituslisän.
Päätös

l. Esityksen mukaan.
2. Esityksen mukaan.

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEEN30HTA3AN VALINTA VUOSILLE
2021-2022
§73

Kirkkojärjestyksen 8 luku § 2:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajanja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisenja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto esittääkirkkovaltuustolle, että tämävalitsee keskuudestaan puheenjohtajanja varapuheenjohtajan toimikausiksi 2021- 2022.
Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj almet:
Pöytäkirjantarkastaja
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KIRKKONEUVOSTONVARAPUHEEN30HTA3AN3A JÄSENTENVALINTAKAUDEKSI

2021 - 2022
§74
Kirkkolain 10 luvun 2 §:nja kirkkoneuvoston ohjesäännön2 §: n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauden ensimmäisenja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokoonpano tulee olla sukupuolijakautumaltaan KL 23 luvun 8 §:n mukainen.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee ensin kirkkoneuvoston va-

rapuheenjohtajanja sitten 5 muutajäsentä,jonkajälkeen heille kaikille henkilökohtäiset varajäsenet.

Päätös

Esityksen mukaan.

MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto

§75

Seppeleen lasku itsenäisyyspäivänä6.12.
Tomi Penttinen, Irja Seppänen
VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto
§76

Puheenjohtajaantaa liitteen mukaisenvalitusosoituksen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto
§77
Päätös

Puheenjohtajapäättikokouksen kello 19.20

Pöytäkirjantarkastaj ien nimikirj aimet:
Pöytäkirjantarkastaja

