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1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 16.1.2020 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Todetaan läsnä- ja poissaolijat, luettelo sivulla
yksi.
ESITYS (kirkkoherra):
1. Todetaan läsnä - ja poissaolijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS:
1. Todettiin läsnä- ja poissaolijat.
2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 22.1.2020. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä taloustoimistossa 23.1. - 7.2.2020 virastoaikana.
ESITYS (kirkkoherra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Aitola ja Katri Erkamo.
3 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (kirkkoherra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
KÄSITTELY: Lisättiin ilmoitusasioihin kaksi kohtaa.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista lisäysten jälkeen työjärjestykseksi.
4 § Petri Keinosen palkkaaminen seurakuntamestarin tehtävään 18.2.2020 - 30.8.2020
Petri Keinonen on toiminut seurakuntapuutarhurin vuorotteluvapaan sijaisena 28.10.2019
alkaen. Työsopimus on voimassa vuorotteluvapaan päättymiseen 17.2.2020 saakka.
Petri Keinosen tehtävänkuva on ollut monipuolinen ja siihen on sisältynyt mm. seurakunnan
kiinteistöjen ja hautausmaiden hoitoon/kunnostukseen liittyviä tehtäviä, hautatoimen
tehtäviä sekä kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten valmistelua ja käytännön
järjestelyiden hoitamista.
Kiinteistönhoidossa on tällä hetkellä ainoastaan määräaikainen kiinteistönhoitaja 10.5.2020
asti. Uuden seurakuntapuutarhurin rekrytointi käynnistyy alkuvuonna, joten
kiinteistönhoidon tehtäviin tarvitaan vielä keväällä tekijää. Aiemmin lueteltujen tehtävien
lisäksi Petri Keinonen sijaistaa toisen seurakuntamestarin vapaat viikonloput sekä
vuosiloman ja osallistuu kesän ajan kausityöntekijöiden kanssa haudanhoitotehtäviin.
Seurakuntamestarin työsuhde on suunniteltu määräaikaiseksi 18.2.2020 – 30.8.2020.
Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen ja yleistyöaika kolmen viikon jaksossa 116,25
h. Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaikaa ei määrätä, koska
työsuhde on suoraan jatkoa Petri Keinosen nykyiselle määräaikaiselle työsuhteelle.
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Petri Keinonen on valmistunut suntioksi 5.5.2017 ja tehnyt suntion sekä kiinteistönhoitoon
liittyviä tehtäviä Janakkalan seurakunnassa vuosina 2017-2018.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ottaa Petri Keinosen määräaikaiseen
seurakuntamestarin tehtävään 18.2.2020 - 30.8.2020 väliseksi ajaksi 116,25 h/3 vko
työajalla pääasiallisena työpaikkana Kirkkotie 29, Parola. Palkkaus on vaativuusryhmän 402
mukainen. Valitun tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto ottaa Petri Keinosen määräaikaiseen seurakuntamestarin
tehtävään 18.2.2020 - 30.8.2020 väliseksi ajaksi 116,25 h/3 vko työajalla pääasiallisena
työpaikkana Kirkkotie 29, Parola. Palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen. Valitun tulee
esittää lääkärintodistus terveydentilastaan.
Koeaikaa ei määrätä, koska määräaikainen työsuhde on suoraan jatkoa Petri Keinosen
voimassa olevalle määräaikaiselle työsuhteelle.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

5 § Virkavapauden myöntäminen työntekijän siirtyessä toisen työnantajan
palvelukseen
Harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntäminen on työnantajan harkinnassa eli
työnantaja ei ole velvollinen myöntämään niitä lain tai sopimusmääräysten perusteella.
Kirkkolaki 41 § Virkavapaan hakeminen ja myöntäminen
Virkavapaata on haettava kirjallisesti,
virkaehtosopimuksessa toisin määrätä.

jollei

muualla

toisin

säädetä

tai

Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla
toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin määrätä. Mikäli virkavapaata ei voida
myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä, jollei viranhaltija kirjallisesti
suostu sen myöntämiseen muulla tavalla.
Jos viranhaltija on ollut poissa virantoimituksesta eikä hänelle ole myönnetty
virkavapaata, poissaolo merkitään jälkikäteen virkavapaaksi, mikäli työnantaja toteaa
poissaolon johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai muusta pätevästä syystä.
Kirkkojärjestyksessä
säädetään
virkavapaan
myöntävästä
viranomaisesta.
Kirkkohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä seurakunnan pappien virkavapaan sekä
vuosiloman ja vapaa-ajan järjestämisestä.

Hattulan seurakunnan virkasäännön kahdeksannessa luvussa (35 §) lukee virkavapaudesta
seuraavaa:
1 mom. Jos viranhaltija haluaa keskeyttää virantoimituksensa määräajaksi, hänen on
haettava virkavapautta kirjallisesti, jollei toisin ole säädetty, määrätty tai
virkaehtosopimuksella sovittu. Virkavapaus voidaan myöntää myös osittaisena.
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2 mom. Virkavapaana oleva viranhaltija voidaan suostumuksellaan erityisestä syystä
määrätä suorittamaan joitakin virkatehtäviä.
3 mom. Jollei oikeudesta saada virkavapautta ole laissa säädetty tai virkaehtosopimuksella sovittu, virkavapauden myöntämisestä päättää seurakunnan asianomainen
viranomainen. Jos virkavapautta ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on
hylättävä. Viranhaltijan suostumuksella virkavapaus voidaan kuitenkin myöntää pyydettyä
lyhyemmäksi ajaksi tai osittaisena.

Lähivuosien aikana on Hattulan seurakunnassa jouduttu erilaisiin työjärjestelyihin, kun
työntekijälle on myönnetty virkavapaata tai työlomaa hänen siirtyessään toisen työnantajan
palvelukseen. Sijaisjärjestelyt ja niihin liittyvä perehdytys aiheuttavat paljon työtä ja
kuormittavat muuta työyhteisöä.
ESITYS (talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto ei ilman erittäin painavia syitä myönnä (tai puolla)
virka- tai työvapaata tilanteissa, joissa työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.
Käytäntö tulee heti voimaan.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto ei myönnä (tai puolla) virka- tai työvapaata tilanteissa, joissa
työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Käytäntö tulee heti voimaan.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

6 § Talouspäällikön vuosiloma
Talouspäällikkö Tia Kymäläinen on anonut kirkkoneuvostoa myöntämään hänelle
vuosilomaa
21.-25.2.2020,
yhteensä
3
vuosilomapäivää
kuluvalta
lomanmääräytymiskaudelta.
ESITYS (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto
vuosilomaa 21.-25.2.2020.

myöntää

talouspäällikkö

Tia

Kymäläiselle

ASIAN KÄSITTELY: Talouspäällikkö poistui asian käsittelyn ajaksi.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto myönsi talouspäällikkö Tia Kymäläiselle vuosilomaa 21.25.2.2020.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella

7 § Muut asiat
ei muita asioita
8 § Ilmoitusasiat
1. Kirkkohallituksen tilastojen kuukausiraportti 11/2019 liitteenä 1. Vertailuryhmä on
muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä seurakunnasta.
2. Vuoden 2019 alustavia tilastotietoja (liite 2).

5
HATTULAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja 22.1.2020
1/2020

3. Tiina Heino on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta 1.2.2020 alkaen ja jatkaa
virkavapautensa jälkeen Harjavallan kappalaisen virassa.
4. Hattulan seurakunnan perehdytysmateriaali on uudistettu. Materiaali nähtävillä
kokouksessa.
5. Taloustutkimus
tarjonnut
mahdollisuutta
osallistua
seurakunnan
asiakaskokemustutkimukseen kevään/alkukesän 2020 aikana.
6. Talvitapahtuma Hattulan kirkolla su 2.2.2020.
7. Rakennustoimikunnan puheenjohtajan katsaus rakennushankkeeseen.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
9 § Valitusosoitus
ESITYS (talouspäällikkö): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)

Virsi

