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Pöytäkirjan allekirjoitus: ___________________________________________________________
Markku Komulainen
Jertta Harinen
puheenjohtaja
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 6.7.2021.

_______________________________ _______________________________
Matti Kammonen
Birgitta Muukkonen
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti
nähtävillä Kiteen kirkkoherranvirastossa ajalla 7.7. – 8.8.2021. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä
yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25
luku 3 § 4 mom.). Kirkkolain 24 luvun mukainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään
pöytäkirjaan
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90§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:46.
91 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9: 1, 2).
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä (KL 7: 4, 1).
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava viimeistään neljä päivää ennen
kokousta (Kirkkoneuvosto 29.1.2019/6 §).
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 1.7. ja esityslista liitteineen on lähetetty
sähköpostitse 1.7.2021.
Esitys: Todetaan kokouksen läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

92 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
KJ 7:6
” Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa
ja sihteeri varmentaa.”
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 6 §
” Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokonaisuudessaan.
Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Matti Kammonen ja Birgitta Muukkonen.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 7.7. – 8.8.2021.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___
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Päätös: Hyväksyttiin.

93 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

94 § Kiteen seurakunnan vs. talouspäällikön valitseminen 31.12.2021 saakka
Kirkkoneuvosto 16.3.2021 32 § Virkavapaus talouspäällikön virasta Rauni Ikonen ajalle 19.4.31.12.2021

Rauni Ikonen anoo Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostolta virkavapautta
talouspäällikön tehtävästä ajalle 19.4.-31.12.2021 (LIITE 1).
Esitys: Myönnetään Rauni Ikoselle virkavapautta ajalle 19.4.-31.12.2021 Kiteen
seurakunnan talouspäällikön virasta.
Päätös: Neuvosto päätti myöntää virkavapauden Rauni Ikoselle ajalle 19.4.31.12.2021. Lisäksi päätettiin julistaa viransijaisuus avoimeksi. Avoin virka
julkistetaan kirkkoHR-alustalla. Seurakunnan talouden ja hallinnon kokemus on
eduksi sekä kiinteistöhallinnon osaaminen. Hyvät yhteistyötaidot sekä
esimiesosaaminen luetaan hakijalle eduksi.
Taloudellinen jaosto 13.4.2021 51 § Talouspäällikön viransijaisen valinta
Kirkkoneuvosto on julistanut avoimeksi talouspäällikön viransijaisuuden ajalle 19.4.31.12.2020 viranhaltijalle myönnetyn virkavapauden vuoksi.
Hakuaika virkaan päättyy 13.4. klo 16:00. Hakijoiden vertailu esitetään kokouksessa.
Viransijaisuutta auki julistettaessa on virkaan valittavan osaamista ja ominaisuuksia
määritelty seuraavasti:
Viransijaisuuden menestyksellinen hoitaminen edellyttää talous- ja
henkilöstöhallinnon tuntemusta sekä julkishallinnon osaamista. Kiinteistöasioiden
hallitseminen on osa talouspäällikön viran sisältöä. Lisäksi katsomme eduksi ja
soveltuvuuteen viransijaisuuteen hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, osallistavan
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esimiestyöskentelyn sekä sidosryhmätyöskentelyn niin organisaation sisällä kuin
ulkopuolella.
Koska kyseessä on viransijaisuus muodollista pätevyyttä ei asetettu vaatimukseksi.
Tärkeimmiksi valintaperusteiksi muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnon tuntemus
sekä julkishallinnon osaaminen. Olennainen valintaperuste on myös hyvät työyhteisöja vuorovaikutustaidot.
Määräaikaan mennessä talouspäällikön viransijaisuuteen on tullut neljä hakemusta.
Kalle Järvinen on kolmannen vuoden taloustieteiden opiskelija, jonka
henkilökohtaiset ominaisuudet antaisivat hyvät edellytykset viransijaisuuteen, mutta
häneltä puuttuu käytännön osaaminen talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä
julkishallinnosta.
Soile Luukkainen on tradenomi ja on työskennellyt yli seitsemän vuotta seurakuntien
talouspäällikkönä.
Raikko Törönen on tradenomi ja on työskennellyt yli kuusi vuotta Imatran
kaupungilla eri tehtävissä. Viimeisimpänä 2 vuotta ja 8 kuukautta talous- ja
rahoitussuunnittelupäällikkönä.
Jertta Harinen on kasvatustieteiden maisteri ja on työskennellyt Joensuun kaupungilla
opetussuunnitelmakoordinaattorina ja lisäksi opettajan tehtävissä yhteensä vajaat
kolme vuotta. Harisella on vahva kokemus seurakunnan keskeisistä
luottamustehtävistä.
Päätös: Taloudellinen jaosto päättää haastatella 20.4.2021 Raikko Törösen ja Jertta
Harisen ja haastatteluryhmään valitaan taloudellinen jaosto sekä valtuuston
puheenjohtaja. Tavoite on, että viransijaisuus täytetään 1.5. alkaen.

Kirkkoneuvosto 27.4.2021 57 § Sijaisen valinta talouspäällikön virkaan
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.3. §32 julistaa avoimeksi
talouspäällikon viransijaisuuden 31.12.2021 saakka. Viransijaisuuden avoimuus oli
ilmoituksena esillä kirkon Taivaallinen työpaikka –sivustolla ja Oikotie-sivustolla
28.3.-13.4.2021 välisen ajan tekstimuodolla:
Kiteen seurakunta talouspäällikön viransijaisuus ajalle 19.4.31.12.2021.
Kiteen seurakunta sijaitsee luonnonkauniissa Keski-Karjalassa.
Seurakunnan jäsenmäärä on noin 10 000. Seurakuntamme etsii
talouspäällikön viransijaisuuteen 19.4.-31.12.2021 henkilöä.
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Viransijaisuuden menestyksellinen hoitaminen edellyttää talous- ja
henkilöstöhallinnon tuntemusta sekä julkishallinnon osaamista.
Kiinteistöasioiden hallitseminen on osa talouspäällikön viran sisältöä.
Lisäksi katsomme eduksi ja soveltuvuuteen viransijaisuuteen hyvät
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, osallistavan esimiestyöskentelyn sekä
sidosryhmätyöskentelyn niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella.
Viransijaisuus täytetään 19.4.2021 alkaen tai joustavasti sopimuksen
mukaan siten, että perehdytys seurakuntaan ja sen toimintakulttuuriin
voidaan toteuttaa viransijaisen kanssa.
Lisätietoja viransijaisuudesta antaa talouspäällikkö Mikko Juvonen
puh. 045 609 7339 , mikko.j.juvonen@evl.fi. Hakemukset toimitetaan
13.4.2021 klo 16 mennessä joko osoitteella: Kiteen seurakunta,
Kappelintie 4, 82500 Kitee tai sähköpostitse mikko.j.juvonen@evl.fi.
Määräaikaan 13.4.2021 klo 16:00 mennessä saapui neljä hakemusta: Soile
Luukkainen, Kalle Järvinen, Raikko Törönen ja Jertta Harinen
Kirkkoneuvosto ei asettanut muodollisia pätevyysvaatimuksia viransijaisuuteen
valittavalle, joten kuka tahansa hakijoista voisi tulla valituksi. Haastateltavaksi
kutsuttavien valinnassa painotettiin erityisesti yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Taloudellinen jaosto kokouksessaan 16.3.2021 päätti kutsua haastatteluun 13.4.
kokoukseen kaksi hakijoista: Raikko Törösen ja Jertta Harisen.
Haastattelujen jälkeen Kiteen seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päätti
esittää Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostolle Jertta Harista Kiteen seurakunnan
talouspäällikön viransijaisuuteen parhaiten seurakunnan tämänhetkiseen tilanteeseen
soveltuvana, perusteena Harisen hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, osallistavan
esimiestyöskentelyn sekä sidosryhmätyöskentelyn niin organisaation sisällä kuin
ulkopuolella. Harisen yhteistyökykyä ilmentää mm. hänen pitkä ja monipuolinen
toiminta seurakunnan luottamushenkilöorganisaatiossa.
Puheenjohtajan päätösesitys: Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto tutustuu kaikkien
hakijoiden hakemusiin ja ansioluetteloihin. Neuvosto valitsee Jertta Harisen Kiteen
seurakunnan talouspäällikön viransijaisuuteen 31.12.2021 saakka parhaiten seurakunnan
tämänhetkiseen tilanteeseen soveltuvana, perusteluinaan Harisen hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot, osallistavan esimiestyöskentelyn sekä sidosryhmätyöskentelyn
niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella. Harisen yhteistyökykyä ilmentää mm.
hänen pitkä ja monipuolinen toiminta seurakunnan luottamushenkilöorganisaatiossa.
Päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi
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Kirkkoneuvosto 8.6.2021 83 § Oikaisuvaatimus
Soile Luukkaisen oikaisuvaatimuspyyntö Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostolle
talouspäällikön viransijaisen valinnasta
Soile Luukkainen on 21.5.2021 tekemässään oikaisuvaatimuksessa (Liite: Soile
Luukkaisen oikaisuvaatimus) kirkkoneuvostolle pyytänyt oikaisua Kiteen seurakunnan
kirkkoneuvoston päätökseen 27.4.2021 §57 Sijaisen valinta talouspäällikön virkaan.
Prosessin puutteellisten pöytäkirjamerkintöjen ja oikaisuvaatimus ja valitusohjeiden
vuoksi on tärkeää, että prosessin kulku ja valmistelu on myös selkeää ja luettavissa
pöytäkirjoissa.
Edellä kuvatuista syistä johtuen, on tärkeää, että Kiteen kirkkoneuvoston päätös
27.4.2021 avataan uudelleen siten, että kirkkoneuvosto täydentää 16.3.2021 32 §
Virkavapaus talouspäällikön virasta Rauni Ikonen ajalle 19.4. - 31.12.2021 päätöstä
kokouksen kulun mukaisesti siten, että se valtuutti taloudellisen jaoston täydennettynä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalla vastaanottamaan ja valmistelemaan vs.
talouspäällikön virkaa hakeneet määräaikaan 13.4.2021 klo 16:00 mennessä. Ko.
valmistelutyöryhmä on haastatellut hakijoista Raikko Törösen ja Jertta Harisen. On
tärkeää, että prosessin tasapuolisuuden vuoksi valmistelutyöryhmä tarjoaa
haastattelumahdollisuutta myös Kalle Järviselle ja Soile Luukkaiselle.
Johtuen vs. talouspäällikön viransijaisuuden päätöksen uudelleen avaamisesta ja
talouden hoidon välttämättömyydestä on tarkoituksenmukaista, että tällä hetkellä vs.
virkaa hoitava Jertta Harinen jatkaa tehtävässään, kunnes valinnassa on tehty uusi
päätös.
Liite: oikaisuvaatimus
valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Päätösesitys (pj.):
1) Kirkkoneuvosto täydentää 16.3.2021 §32 päätöstä kokouksen kulun mukaiseksi siten,
että siihen lisätään valtuutus taloudelliselle jaostolle täydennettynä kirkkovaltuuston
puheenjohtajalla vastaanottamaan ja valmistelemaan vs. talouspäällikön virkaa
hakeneet määräaikaan 13.4.2021 klo 16:00 mennessä.
2) Pitää voimassa sen, että määräaikaan 13.4. klo 16.00 vs. talouspäällikön virkaa
hakeneiden haku on voimassa ilman erillistä lisähakua.
3) Valtuuttaa em. valmistelutyöryhmän tarjoamaan haastattelumahdollisuuden Kalle
Järviselle ja Soile Luukkaiselle ja tuomaan sekä edellinen että täydentävä valmistelu
seuraavaan Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostoon uudelleen päätettäväksi.
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Asian esittely ja käsittely:
Todetaan, että vs. talouspäällikkö Jertta Harinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että puheenjohtaja Markku Komulainen toimii kyseisen pykälän
ajan sihteerinä.
Päätös:
1) Kirkkoneuvosto täydentää 16.3.2021 §32 päätöstä kokouksen kulun mukaiseksi
siten, että siihen lisätään valtuutus taloudelliselle jaostolle täydennettynä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalla vastaanottamaan ja valmistelemaan vs.
talouspäällikön virkaa hakeneet määräaikaan 13.4.2021 klo 16:00 mennessä.
2) Pitää voimassa sen, että määräaikaan 13.4. klo 16.00 vs. talouspäällikön virkaa
hakeneiden haku on voimassa ilman erillistä lisähakua.
3) Valtuuttaa em. valmistelutyöryhmän (Raimo Oksman pj., Matti Kammonen,
Birgitta Muukkonen, Pekka Barck, Tellervo Hurskainen, Markku Komulainen ja
Merja Kostamo) edelleen valmistelemaan ja tarjoamaan haastattelumahdollisuuden
Kalle Järviselle ja Soile Luukkaiselle ja tuomaan sekä edellinen että täydentävä
valmistelu seuraavaan Kiteen seurakunnan kirkkoneuvostoon uudelleen
päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto 8.6.2021 84 § Talouspäällikön sijaisuus
Johtuen vs. talouspäällikön viransijaisuuden päätöksen uudelleen avaamisesta ja
talouden hoidon välttämättömyydestä on tarkoituksenmukaista, että tällä hetkellä vs.
virkaa hoitava Jertta Harinen jatkaa tehtävässään, kunnes valinnassa on tehty uusi
päätös.
valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen p. 050 569 56 56
Päätösesitys (pj.): Kiteen seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan
talouden hoidon välttämättömyyden vuoksi valita Jertta Harisen jatkamaan vs.
talouspäällikkönä siihen saakka, kunnes vs. talouspäällikön asia on ratkaistu. Päätöksen
toteutuminen edellyttää Jertta Harisen suostumusta.
Asian esittely ja käsittely:
Todetaan, että vs. talouspäällikkö Jertta Harinen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että puheenjohtaja Markku Komulainen toimii kyseisen pykälän
ajan sihteerinä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Hakijoiden hakemukset ja muut toimittamat tiedot ilmenevät liitteestä (Liite:
hakemukset ja taloudellinen jaosto 5/2021 pöytäkirja).
Valmistelija ja esittelijä: Markku Komulainen p. 050 596 56 56,
markku.komulainen@evl.fi
6.7.2021 KN:n kokouksessa Jertta Harinen esitti esteelisyyden sihteerin tehtävästä ja
poistui ennen asia §94 käsittelyä. Sihteeriksi valittiin Markku Komulainen.
Päätösesitys (pj.): Haastattelutyöryhmä, johon on kuulunut taloudellinen jaosto
täydennettynä kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, esittää että Kiteen seurakunnan
kirkkoneuvosto valitsee vs. talouspäällikön tehtävään henkilön hakijoiden joukosta.
Puheenjohtajan muutettu päätösesitys kokouksessa 6.7.2021 Taloudellisen jaoston
valmisteluun liittyen:
1. Taloudellinen jaosto korjaa 13.4. §51 ollutta esityslistaa asiavirheestä lauseessa
Määräaikaan mennessä talouspäällikön viransijaisuuteen on tullut kolme hakemusta
muotoon Määräaikaan mennessä talouspäällikön viransijaisuuteen on tullut neljä
hakemusta. Lausetta seuraava asiayhteys esittelee neljä hakijaa.
2. Taloudellinen jaosto on haastatellut ennen kuluvaa kokousta henkilöt Kalle Järvisen
klo 16 ja Soile Luukkaisen klo 16.30. ja merkitsee asian tiedoksi. Kysymykset ovat
olleet samat kuin aiemmille haastatetuille. Taloudellinen neuvosto näkee, että kaikilla
neljällä hakijalla on pätevyys ja mahdollisuus toteuttaa vs. talouspäällikön
viransijaisuus.
3. Taloudellinen jaosto esittää, että Kiteen kirkkoneuvosto valitsee hakijoiden
joukosta Jertta Harisen 31.12.2021 saakka vs. talouspäällikön virkaan.

Päätös:
Kiteen kirkkoneuvosto valitsi Jertta Harisen vs. talouspäällikön virkaan parhaiten
tämänhetkiseen seurakunnan tilanteeseen sopivana. Viransijaisuus on määräaikainen
31.12.2021 saakka. Jertta Harisen järjestöelämän tuntemus, verkostoitumistaidot,
yhteistyökyky ja taloustuntemus yhdistettynä seurakunnan toiminnan laaja-alaiseen
tuntemukseen vaikuttivat valitaan.

95 §
Yrityskortin hakeminen
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Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä käytössään pankkikorttia. Nykyaikainen viestintä ja
pienten palveluiden osto vaativat pankkikortin. Pankkikortti täytyy nimetä jollekin
henkilölle. Kirkkoherra vastaa seurakunnallisesta viestinnästä ja siksi on perusteltua,
että kortti nimetään kirkkoherralle.
Valmistelija ja esittelijä: Jertta Harinen p. 045 6097 339, jertta.harinen@evl.fi
Päätösesitys (tp.): Päätetään hakea kirkkoherra Markku Komulaisen nimellä OP-Visa
Business Card-korttia.
Päätös: Hyväksyttiin.

96 §
Muut asiat

Päätösesitys (pj.): Asiat merkitään saatetuksi kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös: Hyväksyttiin.

97 §
Ilmoitusasiat
Rääkkylän kappeliseurakunnan kappalaisen valinta
Kirkkoneuvoston kokous 17.8.2021 klo 17:00
Kirkkovaltuuston kokous 24.8.2021 klo 18:00
Päätösesitys (pj.): Asiat merkitään saatetuksi kirkkoneuvoston tietoon.
Päätös: Hyväksyttiin.

98 §
Viranhaltijapäätökset
.
”Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi siirtää johtokunnan, luottamushenkilön tai
viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi
tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa sen uudelleen käsiteltäväksi.
(Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 16:1, 2.)
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Johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on
toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä 10 päivän kuluessa ratkaisusta
kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto
määrää erikseen, miten nämä päätökset saatetaan sen tietoon.
Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston
käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, 5
päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelo tai muu ote on saatettu
kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja tietoon.”
Kiteen kirkkoneuvoston 23.4.2019 11 §:n päätöksen mukaisesti
viranhaltijapäätökset saatetaan tietoon kirkkoneuvoston kokouksessa.
Muut päätökset tuodaan liitetietona kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain.
Kirkkoherra: Ei päätöksiä

Talouspäällikkö: 2/2021 7.6.2021 Keittiötyöntekijän sijaisen palkkaaminen
3/2021 11.6.2021 Lisämajoitus rippileirille
4/2021 5.7.2021 Hautausmaan kausityöntekijän sijaisen palkkaaminen
Päätösesitys (pj.): Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja talouspäällikön päätökset ajalta 4.6.2021 – 6.7.2021
Päätös: Hyväksyttiin.

99 §
Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18:40.
.
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Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___
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