YLITORNION SEURAKUNTA
Alkkulanraitti 3
95600 YLITORNIO

TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS

PÄÄTÖS NRO 5/2020
MOBIILITAVOITETTAVUUSKORVAUS TALOUSPÄÄLLIKÖN OSALTA 1.3.2020 ALKAEN
Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön
12 § antamin oikeuksin päätöksen.
Perustiedot
Ylitornion seurakunta maksaa talouspäällikölle, kirkkoherralle ja suntiolle
Mobiilitavoitettavuuskorvausta kuukausittain 44,00 euroa/ henkilö.
Talouspäällikkyys on virkana ylimmänjohdonvirka. Tässä virassa tehtävän
vaativuuden vuoksi tavoitettavuus puhelimella on välttämättömyys myös virka-ajan
ulkopuolella. Tavoitettavuus ei kuitenkaan tarvitse eikä voi olla aukotonta ja ns. 24/7.
Vuonna 2019 uusittiin ovien lukko- ja hälytys- ja valvontajärjestelmää niin, ettei ole
tarpeellista pitää yllä kolmen henkilön hälytysvalmiutta.
Kirkkoherra vastaa seurakunnassa ylimpänä virkamiehenä katastrofitilanteiden
hallintaa sekä henkilöstön koollekutsumista. Seurakunnassa kirkkoherra on
tavoitettavissa joka tapauksessa hengellisen työn hälytystehtävissä 24/7.
Yhden henkilön tavoitettavuus riittänee tarpeellisen hälytysvalmiuden turvaamiseen,
vaikkakin seurakunnassa on päätöksen jälkeen kaksi mobiilitavoitettavuuden piiriin
kuuluvaa henkilöä.
Suntion mobiilitavoitettavuus on tarkistettava viimeistään vuoden kuluttua
ylläkerrotun toiminnallisten muutoksien vuoksi.
Talouspäällikön päätös
Tällä päätöksellä lopetan mobiilitavoitettavuuskorvauksen 44,00 euroa kuukaudessa
maksamisen 1.3.2020 alkaen talouspäällikön virkaa hoitavalta henkilöltä.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta alistamalla päätös Ylitornion seurakunnan
kirkkoneuvoston päätettäväksi 14 vrk:n kuluessa tiedoksisaannista.
Liite

KirVesTes Mobiilitavoitettavuuskorvaus

3.2.2020
Pirta Melaluoto
talouspäällikkö
Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kaarlo Huhtanen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
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44 § Mobiilitavoitettavuuskorvaus (korvaa puhelinpäivystyskorvauksen KirVESTES 2017 211 §)
Työnantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia, että viranhaltija/ työntekijä on puhelimitse
tavoitettavissa seurakunnassa hälytyksen aiheuttavan tapahtuman vuoksi (mobiilitavoitettavuus).
Tavoitettavuudesta maksetaan sen sitovuuden, hälytyksen aiheuttaman toimenpidevelvollisuuden ja
toimenpiteiden kiireellisyyden sekä muiden viranhaltijalle/työntekijälle aiheutuvien velvoitteiden
mukaisesti korvausta, jonka suuruus on vähintään 44 euroa kuukaudessa.
Soveltamisohje:
Mobiilitavoitettavuuskorvauksen maksaminen edellyttää, että viranhaltijan/työntekijän on oltava
tavoitettavissa puhelimitse. Yleensä kysymyksessä on kiinteistöjen hälytyslaitteiden aiheuttamiin
hälytyksiin tai hengelliseen työn hälytysluonteisiin tehtäviin liittyvä tavoitettavuus, jossa
viranhaltijaan/työntekijään otetaan yhteyttä hälytyksen sattuessa puhelimitse.
Mobiilitavoitettavuuskorvaus maksetaan kuukausittain. Se ei ole osa varsinaista palkkaa. Jos
viranhaltijalle/työntekijälle myönnetään vuosilomaa tai virkavapaata/työvapaata, joka kestää koko
kalenterikuukauden, mobiilitavoitettavuuskorvausta ei tällaiselta kuukaudelta makseta.
Mobiilitavoitettavuus on ns. passiivista tavoitettavuutta. Se on löyhempää kuin 160 §:n mukainen
varallaolo, josta annetaan kirjalliset ohjeet viranhaltijan/työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.
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