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Aika
Paikka

Torstai 13.8.2020 kello 16:30 – 16:50
Pappilanniemen kurssikeskus

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja,
jäsen,
jäsen, poissa
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
jäsen,
varajäsen

Peräkääly, Anja
Paso, Marjaana
Hell, Anneli
Kumlander, Joni

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
tiedottaja, sihteeri, poissa
talousjohtaja, sihteeri
kirkkovaltuuston vp, poissa

Muut osallistujat

Asiat

§ 75-80

Allekirjoitukset
Markku Antola
puheenjohtaja

Anneli Hell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Valkeakoskella 13.8.2020

Erkki Eteläniemi

Elina Lähde

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 14.-27.8.2020 toimiston
aukioloaikoina klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 – 14.00.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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75 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:30

76 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös:
Esityksen mukainen.
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 3.8.2020.

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

78 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Päätös:
Esityksen mukainen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti
Erkki Eteläniemen ja Elina Lähteen.

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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79 § 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 1.9.2020 alkaen.

Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto perustaa yhdessä Lempäälän
seurakunnan kanssa yhteisen talousjohtajan viran ajalle 1.9.2020 alkaen.
Yhteisviran perustamisen edellytys on, että perustettava virka on kummassakin seurakunnassa yhtäläiset. Perustettavan viran oli tarkoitus olla toistaiseksi, mutta virka täytetään kokeiluluontoisesti määräajaksi 1.9.2020-30.11.2021. Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvoston päätöstä tulee tästä syystä oikaista.

KN 6/11.6.2020
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.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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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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80 § Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 16:50.
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös.

Liitteet
1 Muutoksenhakuohjaus liite 1
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