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HAUTAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN
Ilmoitan luopuvani alla luetelluista hautaoikeuksista kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.
Hautaoikeus siirtyy ilmoituksellani Ylitornion seurakunnan hallintaan tämän hautaoikeuden luopumi
sesta tekemänäni asiakirjan päiväyksellä.
Hautaoikeuden luovuttaja voi hakea luovutetuista hautapaikoista muistokiven, reunakivet tms. itse han
kitut rakenteet kuukauden kuluessa luovutuksesta. Seurakunta siistii hautapaikan vähintään kuuden
kuukauden jälkeen hautapaikan luovutuksesta hautatoimilain 14 § mukaisesti.
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Hautapaikkaoikeuden saaja
Nimi: Ylitornion seurakunta
Osoite: Alkkulanraitti 3
Postitoimipaikka: Ylitornio

Postinumero: 95600

s posti: talous.ylitornio@evl.fi

Puh: 0400 399 270

Luovutetut hautapaikat
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Hautapaikan luovuttajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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Hautaoikeuden luovuttaminen käsitellään kirkkoneuvoston kokouksessa vuosittain. Mikäli hautaoi
keuden luovuttamista ei kokouksessa hyväksytä, tiedotetaan siitä hautaoikeuden haltijalle.
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Palkkatyöryhmä
8.11.2021 klo 9-10

Todettiin, että kehityskeskustelut ja suorituslisäkeskustelut tulee esihenkilön toimesta käydä
vuosittain.
Todettiin, että tehtäväkuvaukset tarkistetaan aina työtehtävien muuttuessa, tarvittaessa.
Sovittiin, että tehtävänkuvaukset tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2022.
Todettiin, että tehtävien vaativuustasossa tarkistaessa, verrataan myös lähiseurakuntien samaa työtä tekevien vaativuustasoa
Sovittiin, että tehtävien vaativuustasoa ja erityisiä henkilökohtaisia lisiä avataan sa
nallisesti 2022
Todettiin, että vaativuustasoja tarkistettiin eri seurakuntien kesken
Todettiin, että suorituslisä on eri asia kuin tehtäväkuvaus ja vaativuustaso
Suorituslisässä arvioidaan yhteisesti tehtävänkuvauksen mukaisien ja palkkauksen
mukaista tehtävistä suoriutumista
Todettiin, että johtavan viranhaltijan sijaistaminen tulee huomioida tehtävänkuvauksessa.
Todettiin, että linjataan hinta, muille seurakunnille myytävistä palveluista:
Huomioitavaa mm.:
tehdäänkö työtä kokonaisvastuullisesti toisessa seurakunnassa
tehdäänkö työtä avustaen kyseisen seurakunnan työalaan tekevää henkilöä
kuinka paljon ajallisesti tehtävää tehdään
tehdäänkö sitä oman työn ohessa vai lisänä (lisääkö työaikaa)
Todettiin, että taloussihteerin palkkaus on perusteltua
Todettiin, että palkkatyöryhmä voidaan lakkauttaa.
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