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Aika
Paikka

Torstai 11.6.2020 kello 17:00 – 19.25
Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27
Kokoukseen on mahdollista osallistua sähköisesti Teams –kutsulla.

Läsnä
Antola, Markku
Eteläniemi, Erkki
Karppila, Ulla
Kauhanen, Kari
Lähde, Elina
Heikkinen, Marja
Selkee, Antti
Sinisalo, Seppo
Veuro, Sari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,
jäsen, Teams
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,

Fredrikson Juhani
Paasio Olli

varajäsen
varajäsen, poissa

Peräkääly, Anja
Paso, Marjaana
Hell, Anneli
Kumlander, Joni
Koivusilta Karri
Lindroos Milla

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
tiedottaja, sihteeri, poissa
talousjohtaja, sihteeri
kirkkovaltuuston vp,
kiinteistöpäällikkö, poistui 18.01 §§ 61-65
Suunnittelemo, poistui 18.01 §§ 61-65

Muut osallistujat

Asiat

§ 61 - 74

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 11.6.2020
Ulla Karppila

Sari Veuro

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 12.-26.6.2020 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.
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61 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

62 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Esityslista
lähetettiin jäsenille 5.6.2020.

63 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös:
Esityksen mukainen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

64 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Ulla Kappilan ja Sari Veuron.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
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65 § Valkeakosken seurakuntatalon tontin kehittäminen
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta 040 6495 440 karri.koivusilta@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käy keskustelua hankkeesta ja merkitsee selvityksen tiedoksi.
Suunnittelemo Oy:n kanssa on tehty sopimus, jonka tarkoituksena on ollut kartoittaa mahdollisimman
monipuolisesti tontin kehitysmahdollisuudet ja yhteistyökumppanit. Samoin on kartoitettu seurakunnan omat tilatarpeet.
Milla Lindroos ja Petra Pammo esittelevät hankkeen tuloksia.

KN 19.3.2020 § 36
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Antti Selkee jätti eriävän mielipiteen.
Käsittely:
Antti Selkee esitti Riikka-Leena Nieminen-Eerolan kannattamana, että tässä vaiheessa ei ole konsultin
palkkaamiseen tarvetta, kun on vielä selvittämättä tontin kehittäminen yhteistyössä MWH:n ja kaupungin kanssa. Näiden toimijoiden onnistuneesta yhteistyöstä on jo kokemusta kaupungin terveyskampuksella, joten tässä vaiheessa neuvotteluissa ei tarvita ostettavaa konsulttipalvelua. Puheenjohtaja antoi
äänestysohjeet, äänestys suoritetaan käsiäänestyksenä, esittelijän ehdotus jaa ja Antti Selkeen esitys ei.
Äänestystulos jaa 5 (Kauhanen, Lähde, Heikkinen, Veuro, Antola), ei 2 (Selkee, Eerola-Nieminen)
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää tehdä Suunnittelemo Oy:n kanssa sopimuksen vaiheen 1 toteuttamisesta ja
käyttää siihen vuoden 2020 tontinkehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja. Suunnittelemo Oy:n tarjous
oli kokonaistaloudellisesti edullisin ja toteutus oli seurakunnan tavoitteiden mukainen.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Suunnittelemo Oy:n toimitusjohtaja Milla Lindroos kävi tutustumassa kohteeseen 12.3.2020 ja Valvonta-konsulttien Projektipäällikkö Matti Juola tutustui kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Molemmilla paikallakäyneistä konsulteista on tietämys seurakunnan tavoitteista tässä hankkeissa.
Seurakunnan tarkoitus on saada mahdollisimman monipuolinen selvitys mahdollisuuksista ja yhteistyökumppaneista siten, että toiminta sekä tilat palvelevat seurakuntaa mahdollisimman tehokkaasti, mutta
ovat myös seurakunnalle taloudellisesti kannattavia. Tontille pyritään saamaan mahdollisimman laajat/sallivat käyttömahdollisuudet kaavamuutoksen kautta. Tätä ennen täyttyy kartoittaa myös mahdolliset yhteistyökumppanit eri aloilta. Edellä mainitun lisäksi tilatarvekartoitus seurakunnan toiminnan tukemiseksi nyt ja tulevaisuudessa on iso osa konsulttityötä. Ei voida lähteä hankkimaan tiloja, jos ei tarvetta ole määritelty.
Seurakunnan omistama tontti kaupungin keskustassa on 6240m² ja rakennusoikeutta tällä kaavalla noin
puolet. Vaikka nykyhetkellä Valkeakosken rakentaminen ei ole nosteessa on kehittämisvaihtoehdot
tarkoituksen mukaista kartoittaa, kyseessä on kokonaisuus, jossa voi parhaimmillaan olla useampi toimija samanaikaisesti. Kaavoituksen kustannukset maankäyttömaksuineen ovat seurakunnalle iso sijoitus.
Konsultin palkkaaminen ei sulje pois kaupungin ja kaupungin yhteistyökumppanin kanssa tehtävää yhteistyötä. Avoin menettely ja yhteistyökumppanien kilpailuttaminen on hankintalain mukaista. Seurakunnan tulee maanomistajana saada tontista paras mahdollinen vuokra. Myös tilojen vuokraus on hankinta, uusi rakennettu rakennus voidaan katsoa hankintalain soveltamisalaan kuuluvaksi rakennusurakkahankinnaksi, hankintayksikön, eli tässä seurakunnan, yhteydet vuokrattavan rakennuksen rakennuttamiseen saattaa johtaa kilpailuttamisvelvoitteen syntyyn. Oikeuskäytännössä on kiinnitetty huomiota
mm siihen, rakennetaanko kohde hankintayksikön hallinnoimalle maalle, sekä tilojen hankinta- tai
vuokrasopimuksen pituuteen ja muihin ehtoihin.
Suunnittelemolla on kokemusta seurakunnan tilahankkeesta muualla ja vastaava tonttikehityshanke
Pirkanmaalla. Heidän näkemyksensä oli, että 120-140 tunnin työarvio on hyvin realistinen.
Valvontakonsulteilla on laaja asiantuntemus kiinteistöalalla ja paljon kokemusta kehityshankkeista pääkaupunkiseudulta ja työtuntiarvio oli maksimissaan 160 h

Kirkkoneuvosto 5.3.2020 § 26
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun konsultin valitsemisesta.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.2.2020 § 16 päättänyt, että tontin kehittämiseen kilpailutetaan
konsultti. Yhteistyö Hartelan kanssa ei ole edennyt ja päätettiin pohtia seurakuntatalon ja tontin tulevaisuutta jollakin toisella tavalla.
Konsultin kustannusten ei oleteta nousevan yli kansallisten kynnysarvojen, joten käytettiin rajattua kilpailutusta, jossa tarjouspyyntö esitettiin kolmelle kyseessä olevaa palvelua tuottavalle yritykselle. Lisäksi kaksi alan toimijaa ilmoittivat kiinnostuksensa tehtävään lehtikirjoituksen perusteella.
Tarjouspyynnössä määriteltiin nykytila, että seurakunta omistaa Valkeakoskenkatu 27:ssä sijaitsevan
kiinteistön, minkä tontin toisessa reunassa sijaitsee noin 2880m² (3-kerrosta) seurakuntatalo. Tämä rakennus on epäkäytännöllinen ja rakennus on teknisesti käyttöikänsä päässä. Tontin koko 6240m² ja rakennusoikeutta tällä kaavalla noin puolet.
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Tavoite on hakea kaavamuutosta, jotta seurakunta hyötyy tontistaan mahdollisimman hyvin ja saa vakaata tuottoa tonttivuokrista. Seurakunta haluaa itselleen terveelliset ja monipuoliset toimitilat arviolta
n. 1000 m2. Tilojen tulee olla muunneltavat ja seurakunta ei halua omistaa omia tilojaan vaan haluaa
niiden osalta siirtyä vuokralle.
Konsulttityön sisältö:
Vaihe 1, kehitysanalyysi ja alustava tarveselvitys seurakunnan tilatarpeesta.
Tavoitteena saada vaihtoehtoiset laajuudet ja käyttötarkoitukset vertailua varten, mallinnetaan 2-3
vaihtoehtoa,
- vaihtoehtojen vertailu
- hankemallit (esim. omistus / vuokraus, investointivaiheen vastuut, aikataulut)
- karkea arvio investoinneista & vuokratuotoista
Vaihe 2 (optio jatkosta),
- hankesuunnitelma seurakunnan valitseman vaihtoehdon pohjalta,
- neuvottelut potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa
- tarkemmat neuvottelut viranomaisten kanssa (kaavamuutos, maankäyttösopimus & maankäyttömaksu)

Tarjouksien määräpäivä 3.3.2020 mennessä. Tarjouksia tuli viisi, joista yksi (Sitowise) 4.3.2020.
Tarjouksien mukaan konsulttityön sisältö on hyvin paljon sama, joten vertailtavaksi jää hinta. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Suunnittelemo Oy. jonka kanssa on käydyn keskustelun perusteella varmistuttu siitä, että palvelun tarjoajalla ja tilaajalla on sama tavoite työskentelystä.
Talousarvion investointiosassa on varattu määräraha 380.000 euroa tontin kaavoittamiseen, ko konsulttityö tähtää tontin kaavoittamiseen ja tästä syystä kustannus voidaan kirjata investointiosaan. Mikäli
kustannus kokonaisuudessaan jää alle 10.000 euron aktivointirajan, haetaan kiinteistöhallinnon asiantuntijapalveluksiin lisämääräraha.
Suunnittelemo Oy 11.160 € 93€/h arvio 120-140 tuntia, laskutus toteutuneen mukaan
Vahanen Yhtiöt 18.972 € 96 €/h kiinteä palkkio
Newsec 21.545 € 173,60 €/h kiinteä palkkio
Valvontakonsultit 15.872 € 99,20/h arvio max tunnit 160, laskutus toteutuneen mukaan
Sitowice 21.328 € 122,76 €/h kiinteä palkkio + 2% myyntihinnasta
Liitteet
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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66 § Pyöräkuormaajan hankinta
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi traktorin hankintaan kirjanpidossa tehtävät korjaukset.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että osamaksuvelka 26.279,68 euroa maksetaan kokonaisuudessaan pois
30.6.2020.

LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Seurakunnalle on hankittu 24.1.2019 traktori Kramer 8085 AP, koneesta on tehty osamaksusopimus.
Osamaksu on rahoitusmuoto ja maksun jälkeen kone jää seurakunnan omistukseen. Kyseessä ei siis ole
leasing-maksu, kuten kauppaa on tässä tapauksessa kirjanpidossa käsitelty. Vuoden 2019 talousarvioon
on laitettu vuokrakuluihin ko. koneen hankinta, mutta onkin päädytty osamaksusopimukseen, jolloin
hankinta on investointi ja hankinta pitäisi näkyä käyttöomaisuudessa, josta se poistoina siirtyy käyttötalouden kuluksi. Osamaksuvelka pitäisi taas vastaavasti näkyä taseessa velkana.
Osamaksu ei tuo mitään lisäarvoa seurakunnalle, koska kassassa on maksuvalmiutta ja osamaksusopimus tuo tarpeettomia lisäkustannuksia. Kirjanpidollisen korjauksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista
maksaa 26.279,68 euron osamaksuvelka pois.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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67 § Tehtäväalueiden muutos
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Talousjohtaja Anneli Hell
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaiset tehtäväalueiden muutokset 1.1.2021 alkaen.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Seurakuntien tuottoja ja kuluja on seurattu perinteisesti tilien, tehtäväalueiden ja pääluokkien avulla.
Laskentatoimi on talouden näkökulmasta suoritettua kuvausta seurakunnan toiminnasta. Kustannustietoisuus kuuluu seurakunnan hyviin hallintotapoihin. Tarvitaan tietoa siitä, mitä seurakunnissa tehdään ja
mitä kirkollisveroina kerätyillä varoilla saadaan aikaan. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto
palvelee myös seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja
arviointia. Kustannusten kohdentaminen kertoo, mitä tietoa seurakunta itse tarvitsee kirkkohallitukseen
lähetettävien tilastojen lisäksi.
Seurakunnan tehtäväaluerakenteessa on useita kustannuspaikkoja joissa ei ole vuosittain montaa kirjausta ja ko. kirjauksille on jo määritelty oma tili tapahtumien yksilöimiseksi mm. tilintarkastus, työterveyshuolto.
Laaja tehtäväaluerakenne kasvatuksen alueella ei ole enää tarkoituksenmukaista, koska hankinnat tehdään koko toimialueelle. Jatkuva kustannusten jakaminen on työllistävää ja kustannusten pilkkominen
usealle kustannuspaikalle ei tuo mitään lisäarvoa.
Liitteet
Liite 1 Tehtäväaluemuutos

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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68 § Talousjohtajan yhteisviran perustaminen yhdessä Lempäälän seurakunnan kanssa
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa yhdessä Lempäälän seurakunnan kanssa yhteisen talousjohtajan viran ajalle 1.9.2020-30.11.2021 ja pyytää Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnalta palkkaryhmän määrittelyä.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa yhdessä Lempäälän
seurakunnan kanssa yhteisen talousjohtajan viran ajalle 1.9.2020-30.11.2021 ja pyytää Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnalta palkkaryhmän määrittelyä.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
KJ 6 luku 1 §, 35 §
Kahdella tai useammalla samaan hiippakuntaan kuuluvalla seurakunnalla voi olla yhteinen kirkkoherran virka. Tuomiokapituli päättää yhteisen kirkkoherran viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Kahdella tai useammalla samaan hiippakuntaan kuuluvalla seurakunnalla voi olla myös yhteinen kanttorin, diakonian tai seurakunnan taloushallinnon johtotehtäviä koskeva virka, joiden osalta asianomaiset seurakunnat tekevät vastaavat päätökset.
Lempäälän seurakunnan talousjohtaja on irtisanoutunut virastaan, minkä myötä käynnistettiin keskustelu mahdollisesta taloushallinnon yhteistyöstä Sääksmäen ja Lempäälän seurakuntien kesken. Yhteistyöstä seurakuntien kesken on aikaisempaa kokemusta yhteisen kiinteistöpäällikön osalta.
Yhteinen talousjohtajan tehtävä olisi mahdollista toteuttaa ostopalveluna, jolloin toinen seurakunta ostaisi sovitun palvelun, mutta tällöin ostajaseurakunnassa talousjohtaja ei voisi olla virallisesti esimies eikä toimia esittelijänä. Toinen vaihtoehto olisi, että kumpaankin seurakuntaan palkattaisiin talousjohtaja
osa-aikaisena viranhaltijana, mutta työntekijän itsensä näkökulmasta vaihtoehto on hankala. Kirkkojärjestyksen mahdollistama yhteisvirka olisi tarkoituksenmukaisin ja selkein, mikäli molemmat kirkkovaltuustot päättävät tehdä viran perustamispäätöksen.
Sääksmäen ja Lempäälän seurakuntien kesken virkatyöaika jakautuisi tasan puoliksi. Se tarkoittaa, että
nykyistä talousjohtajan tehtävänkuvaa on muokattava molemmissa seurakunnissa. Työtehtävät eivät tosin toteudu yhdenmukaisina, sillä organisaatiorakenteet ovat erilaiset. Huomioitavaa kuitenkin on, että
yhteistyömalliin liittyy talousjohtajan lisäksi molempien taloustoimistojen tiimit, joiden osaamista on
mahdollista käyttää kummassakin seurakunnassa. Kiinteistöpäällikön tehtävän muuttaminen viraksi on
edellytys suunnitellun yhteistyön toteutumiselle. Kiinteistöpäällikön virkasuhde mahdollistaa nykyistä
itsenäisemmän työotteen suhteessa talousjohtajaan ja vapauttaa näin olleen talousjohtajan resurssia uuden tehtävänkuvan toteuttamiseen molemmissa seurakunnissa.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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69 § Kiinteistöpäällikön viran perustaminen
Valmistelijat
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää perustaa kiinteistöpäällikön kokoaikaisen viran 1.9.2020 alkaen (vaativuusryhmä 602).
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää perustaa kiinteistöpäällikön kokoaikaisen viran 1.9.2020 alkaen (vaativuusryhmä 602).
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedokseen, että kirkkoneuvoston
on määrä 27.8.2020 kokouksessaan täyttää perustettava kiinteistöpäällikön virka osa-aikaisesti (50%)
30.11.2021 asti. Määräaikaisuuden peruste on kokonaisvaltainen yhteistyökokeilu Lempäälän seurakunnan kanssa yhteisestä talousjohtajasta (yhteisvirka) sekä kiinteistöpäälliköstä.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lempäälän seurakunnalla on työsopimussuhteessa osa-aikainen (50 %) kiinteistöpäällikkö. Työsopimussuhteinen kiinteistöpäällikkö ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaisin palvelussuhdemuoto kiinteistöpäällikön tehtävässä. Virkasuhde mahdollistaa luonnollisemmin hankintojen toteuttamisen, sopimushallinnan sekä esimiestyön.
Sääksmäen seurakunta ja Lempäälän seurakunta ovat tehneet yhteistyötä kiinteistöpäällikön asiantuntemuksen jakamisesta niin, että molemmissa seurakunnissa on solmittu määräaikainen ja osa-aikainen
työsopimussuhde saman kiinteistöpäällikön kanssa. Syyskuusta 2020 lukien Sääksmäen ja Lempäälän
seurakunnilla on tarkoitus olla yksi yhteinen talousjohtajan virka. Kirkkojärjestyksen mukaan kiinteistöpäällikön virkaa ei kuitenkaan voida perustaa yhteisenä vaan molemmissa seurakunnissa tulee perustaa virka erikseen. Kirkkovaltuusto perustaa viran ja kirkkoneuvosto taas tekee päätöksen virantäytöstä.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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70 § Sivutoimilupa
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola 0400-546 444 markku.antola@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Esityksen mukainen.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto myöntää kasvatuksen toimialajohtajalle, Ulla-Mari Hutkolle, sivutoimiluvan, jotta hän
voi satunnaisesti toimia työyhteisökonsulttina kirkollisissa työyhteyksissä.
LAVA
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkolaki 6 luku 30 § (21.12.2012/1008)
Sivutoimi ja kilpaileva toiminta
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen- harjoittamista. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei
saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.
Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruutta-mista.
Ulla-Mari Hutko on hakeutunut Tampereen hiippakunnan toivomuksesta konsulttikoulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on valmistua työyhteisökonsultiksi. Näitä konsultteja tarvitaan kipeästi erilaisten
seurakunnallisten työyhteisöhankkeiden ja kriisien yhteydessä. Työyhteisöihin liittyvät konsultaatiot lisäävät osaltaan ymmärrystä erilaisista työtilanteista. Hankkeet toteutetaan aina projekteina, joilla on
tarkoin rajattu alku- ja päättymisaikansa sekä etukäteen suunniteltu aikataulunsa. Näin ne on helppo sijoittaa kalenterissa siten, ettei päällekkäisyyttä oman viran hoidon suhteen synny. Puollan näistä syistä
sivutoimiluvan myöntämistä.

Liitteet
Liite 2 Anomus
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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71 § Henkilöstöasia
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72 § Henkilöstöasia
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73 § Ilmoitusasiat
Valmistelija
Kirkkoherra Markku Antola 0400 546 444 markku.antola@evl.fi
Talousjohtaja Anneli Hell 0400 546 222 anneli.hell@evl.fi
Esittelijä
Kirkkoherra Markku Antola
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Liitteet
15/2020 Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
14/2020 Kipa 2 -hanke etenee yhteistyössä seurakuntien kanssa
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat 2.6. päässeet neuvottelutulokseen Kirkon virka- ja työehtosopimuksesta 2020-2022.
Markku Antola toimii Lääninrovastin sijaisena 27.7.-23.8.2020
Teemu Salminen Tampereen seurakuntayhtymässä 1.7.2020 – 31.7.2021.
Viranhaltijapäätökset (päivitetään myöhemmin)
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Talousjohtaja
Johtava diakonian viranhaltija
Seurakuntapuutarhuri

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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74 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeen ja päätti kokouksen klo 19:25

Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 3
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