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Aika

torstaina 24.5.2018 klo 18.30

Paikka

Seurakuntatalo yläsali

Läsnä:

Jyrki Koivisto
Antti Suokas
Sanni Junnila
Leena Järvi
Lotta Kankaanranta
Pirjo Perälä
Kirsi Raiskio
Juha Suonpää
Jussi Tiensuu

kirkkoherra
maanviljelijä
agronomi, tutkija
eläkeläinen
opiskelija
luokanopettaja
tutkimusmestari
maanvilj., agrologi
tietoverkko asiantunt.

pj.
vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Eeva-Liisa Breilin
Risto Suonpää

terv.huollon opett.
eläkeläinen

kv:n pj.
kv:n vpj.

Tiitta Moberg

talouspäällikkö

sihteeri

39 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

40 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Jäsenistä on paikalla
/ 9

41 §
Pöytäkirjantarkistajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä, vuorossa olisivat Sanni Junnila ja
Leena Järvi.
Päätös:
42 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaan.
Päätös:
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43 §
Ylimmän johdon palkantarkistukset 1.4.2018
Palkantarkistukset toteutetaan kahdella järjestelyerällä
Palkantarkistukset toteutetaan ylimmän johdon järjestelmässä seurakunnan
päätökseen perustuvaa 1,6 prosentin suuruista järjestelyerää käyttäen. Tarkistukset
toteutetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 lukien. Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien
järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai
joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden
aikana tarkisteta.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden vuoden 2018 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta
palkkasummasta. Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan
kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkasta.
Vuoden 2019 järjestelyerä lasketaan samoin.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai
seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Sille
asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Valmistelu on
hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä.
Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään
huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia
palkkausepäkohtia. Sellaisia on voinut syntyä muun muassa, jos palkantarkistuksia ei
ole 1.8.2014 alkaneen kokeilun aikana tehty siitä huolimatta, että viran tehtävien
vaativuus ja/tai viranhaltijan ammattitaito ja osaaminen ovat muuttuneet olennaisesti.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että
työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan
ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan
tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä jatkossa. Jos tällaisia
tavoitteita on jo asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä.
Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja niiden
saavuttamisen arviointiin liittyy. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla
seurakuntajohdon tavoite- ja arviointi-keskusteluja käytännössä.
Esitys: Puheenjohtaja ja sihteeri poistuvat kokouksesta esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Pykälän ajan puheenjohtajana ja sihteerinä toimii varapuheenjohtaja
Antti Suokas. Kirkkoneuvosto tekee päätöksen kuinka järjestelyerä 127,30 euroa / kk
ylimmän johdon kesken jaetaan.
LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Päätös:

44 §
Muut asiat
Keskustelua seurakuntarakenneselvityksestä.
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45 §
Ilmoitusasiat

46 §
Muutoksenhakumenettely ja kokouksen päättäminen
Esitys:

1. Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet.
2. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jyrki Koivisto
puheenjohtaja

Tiitta Moberg
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanni Junnila

Leena Järvi

Edellä olevan kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
Jokioisten seurakunnan kirkkoherranvirastossa 28.5. – 29.6.2018 klo 8.30 12.00 ja siitä on 17.5.2018 alkaen kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla.

Jyrki Koivisto
kirkkoherra

