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10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty 6.2.2020 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.
11 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen keskiviikkona 12.2.2020. Tarkastettu pöytäkirja
on nähtävänä taloustoimistossa 13.2. - 28.2.2020 virastoaikana.
ESITYS (kirkkoherra): Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Joonas Heikkilä ja Jussi Suomaa.
12 § Työjärjestyksen hyväksyminen
ESITYS (kirkkoherra): Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
KÄSITTELY: Lisättiin yksi muu asia (17§) ja yksi ilmoitusasia.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista lisäysten jälkeen työjärjestykseksi.
13 § Hattulan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön uusiminen
Hattulan seurakunnan voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö (liite 1) on hyväksytty
kirkkovaltuustossa 2.5.2018 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa
13.6.2018.
Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2018 uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, jotka
tulevat voimaan, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi kirkkolaiksi.
Esitys on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (HE 19-2019 vp). Uuden kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon
vaalijärjestys kumoutuvat. Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja sen tarkentuu
loppuvuoden 2019 aikana.
Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja –järjestyksen rakenne ja
pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta pitävät
sisällään myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset sähköisestä kokouksesta ja
sähköisestä päätöksentekomenettelystä. Uuden lainsäädännön keskeisistä sisällöllisistä
muutoksista tullaan kertomaan myöhemmin annettavalla yleiskirjeellä. Seurakuntien ja
seurakuntayhtymien tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää hallinnolliset
mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Kirkkohallitus suosittelee yleiskirjeessä
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12/2019 (liite 2), että päivittäminen tehdään
voimaantuloajankohta ei olekaan vielä varmistunut.

mahdollisimman

pian,

vaikka

Hattulan seurakunnan osalta uuden lainsäädännön mukaisista hallinnollista mallisäännöistä
on päivitettävä: Kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö sekä
hautaustoimen ohjesääntö. Malleista vasta osa on hyväksytty kirkkohallituksen
täysistunnossa.
Mallisäännöt eivät ole sinällään seurakuntia sitovia, vaan ne on tarkoitettu seurakunnallisen
päätöksenteon pohjaksi. Seurakuntien on mahdollisuus osittain muokata sääntöjä omia
käytäntöjään varten. Ehdotus uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi (liite 3) on laadittu
kirkkohallituksen malliohjesäännön pohjalta.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön
tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.

hyväksyy

kirkkovaltuusto.

Päätös

on

alistettava

ESITYS (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Hattulan seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä. Ohjesääntö tulee voimaan samaan aikaan
kuin kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymä kirkkolaki.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Hattulan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännön hyväksymistä. Ohjesääntö tulee voimaan samaan aikaan kuin
kirkolliskokouksen 16.5.2018 hyväksymä kirkkolaki.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
14 § Tietosuojavastaavan nimeäminen
EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018. EU:n
tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikkea henkilötietojen käsittelyä EU:n
jäsenvaltioissa. Kansallinen tietosuojalaki (1050/2018) astui voimaan 1.1.2019.
Seurakuntien viranomaistehtävät keskusrekisterissä sekä hautatoimessa sisältävät laajaa
henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely myös muissa yhteyksissä on merkittävä
osa seurakuntien toiminnan mahdollistamista. Tietosuoja-asetuksessa säädetään
rekisterinpitäjien velvollisuudesta antaa rekisteröidylle avoimia ja helposti saatavia tietoja
heidän tietojensa käsittelystä. Henkilön oikeuksia ovat omia henkilötietoja koskeva
tiedonsaantioikeus, oikeus saada tiedot oikaistua, oikeus tulla unohdetuksi sekä oikeus
tietojen poistamiseen ja tietojenkäsittelyn vastustamiseen.
Rekisterinpitäjän tulee pystyä konkreettisesti osoittamaan, että se noudattaa tietosuojaa
koskevia määräyksiä. Käytännön toimintatapoja tämän toteuttamiseksi ovat mm.
käytännesäännöt ja sertifioinnit, tietoturvan ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma sekä
tietotilinpäätösraportointi.
Tietosuojavastaavan tehtävä koostuu seuraavista osa-alueista:
- johdon tukena toimiminen
- raportointi suoraan ylimmälle johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista
- ohjeiden laatiminen ja jalkauttaminen
- lainsäädännön muutoksien seuraaminen ja tiedottaminen
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- henkilöstön perehdytysprosessin varmistaminen
- henkilöstön kouluttaminen ja auttaminen
- henkilöstön osaamisen mittaaminen
- henkilötietojen käsittelyn valvonta
- tietosuojapoikkeamien raportointi johdolle
- yhteyshenkilönä viranomaisiin ja rekisteröityihin päin toimiminen

Tietosuojavastaava on pakollinen julkishallinnon organisaatiossa. Tietosuojavastaavan
tukena toimii tietosuojaryhmä. Tehtävän voi halutessaan ulkoistaa organisaation
ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.
Hattulan seurakunnan tietosuojavastaavana on toiminut Tampereen seurakuntien ja
Tampereen IT-alueen tietosuojavastaava Jukka Nyrhinen kirkkoneuvoston KN5/2018
päätöksellä § 49. Nyrhinen jää vanhuuseläkkeelle 1.4.2020 lukien.
Tampereen IT-alueen suunnittelija Mika Akkanen on ilmaissut kiinnostuksensa tehtävän
hoitamiseen. Akkasella on pitkä kokemus tietohallinnosta ja –järjestelmistä, mikä antaa
hyvät edellytykset uuden tehtäväalueen haltuunottoon. Aiheesta keskusteltiin Tampereen
IT-alueen johtokunnan kokouksessa 9.12.2019 ja johtokunta piti järjestelyä perusteltuna.
ESITYS (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto nimeää Hattulan seurakunnan tietosuojavastaavaksi
Tampereen IT-alueen suunnittelija Mika Akkasen 1.4.2020 lukien. Seurakunnan
yhteyshenkilönä toimii Elina Remes.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto nimeää Hattulan seurakunnan tietosuojavastaavaksi Tampereen
IT-alueen suunnittelija Mika Akkasen 1.4.2020 lukien. Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii
Elina Remes.
MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella
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15 § Seurakuntapuutarhurin valinta
Hattulan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15/2019 (18.12.2019, 170 §)
esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa seurakuntapuutarhurin viran 18.2.2020 alkaen.
Samassa yhteydessä päätettiin palkata seurakuntapuutarhuri toistaiseksi voimassa olevaan
kokoaikaiseen työsuhteeseen ja valtuutettiin talouspäällikkö hoitamaan hakuprosessi ja
tekemään kirkkoneuvostolle esitys valittavasta henkilöstä.
Seurakuntapuutarhuri vastaa hautausmaan ylläpidosta ja hoidosta sekä seurakunnan
kiinteistöjen viheralueiden rakentamisesta ja hoidosta. Lisäksi seurakuntapuutarhuri vastaa
hautausmaan kausityöntekijöiden perehdytyksestä sekä päivittäisestä työnjaosta. Tehtävät
määritetään tarkemmin tehtävänkuvauksessa. Seurakuntapuutarhurin töihin sisältyy
pääasiassa seurakuntapuutarhurin, kiinteistönhoitajan, seurakuntamestarin sekä
hautatoimen työtehtäviä.
Työpaikkailmoitus julkaistiin 7.1.2020 Oikotiellä, TE-palveluiden sivuilla sekä seurakunnan
nettisivuilla ja hakuaikaa oli 2.2.2020 asti. Seurakuntapuutarhurin tehtävän hoito edellyttää
puutarha-alan tutkintoa tai vastaavaa soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai riittäväksi katsottua
työkokemusta. Tehtäväkohtainen peruspalkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmään
501.
Määräaikaan mennessä tehtävään saapui 11 hakemusta, yksi hakemus saapui määräajan
jälkeen. Talouspäällikkö kävi hakemukset läpi ja kutsui hakemusten ja tehtävään arvioidun
sopivuuden perusteella haastatteluun neljä hakijaa. Haastattelut pidettiin 3. ja 6.2.2020
Pappilanniemessä. Haastattelulle oli varattu 45 min. ja haastateltaville esitettiin samat
haastattelukysymykset.
Hakemusten ja haastattelujen perusteella tehty hakijavertailu on salassa pidettävä. Siihen
ja muihin hakemusasiakirjoihin kirkkoneuvoston jäsenet pystyivät tutustumaan
Pappilanniemen toimistolla ennen kirkkoneuvoston kokouksen alkua.
ESITYS (talouspäällikkö):
1. Kirkkoneuvosto valitsee puutarhuri Niina Tjurinin seurakuntapuutarhurin tehtävään.
Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Varalle valitaan Janne Haapalahti.
2. Tehtäväkohtainen palkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmä 501 ollen sen
peruspalkka, lisättynä mahdollisella kokemuslisällä.
3. Tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävässä
on kuuden (6) kuukauden koeaika ja tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
PÄÄTÖS:
1. Kirkkoneuvosto valitsi puutarhuri Niina Tjurinin seurakuntapuutarhurin tehtävään.
Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Varalle valittiin Janne Haapalahti.
2. Tehtäväkohtainen palkka sijoittuu KirVESTES:n vaativuusryhmä 501 ollen sen
peruspalkka, lisättynä mahdollisella kokemuslisällä.
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3. Tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävässä
on kuuden (6) kuukauden koeaika ja tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.

MUUTOKSENHAKU:
Tähän
päätökseen
voi
hakea
oikaisuvaatimuksella Hattulan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

muutosta

kirjallisella
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16 § Seurakuntapastorin viran täyttäminen
Pastori Tiina Heino on irtisanoutunut Hattulan seurakunnan seurakuntapastorin virasta
1.2.2020 alkaen ja ottanut vastaan Harjavallan seurakunnan kappalaisen viran.
Irtisanoutumisilmoitus on saapunut seurakuntaan 23.12.2019. Kirkkoneuvosto valtuutti
kokouksessaan 18.12.2019 kirkkoherran laatimaan hakuilmoituksen ja laittamaan Hattulan
seurakunnan seurakuntapastorin viran haettavaksi sen mahdollisesti vapautuessa.
Seurakuntapastorin virka päätettiin täyttää määräaikaisena 1.3.2020 – 31.12. 2021.
Virka on ollut haettavissa KirkkoHR:n sähköisen hakupalvelun kautta 8.- 24.1.2020 välisenä
aikana. Seurakuntapastorin tehtävään kuuluu jumalanpalvelusten, toimitusten ja muun
yleisen seurakuntatyön lisäksi erityisesti rippikoulutyön toteuttaminen ja kehittäminen
yhteistyönä muiden rippikoulutyössä olevien viranhaltijoiden kanssa sekä nuorisotyön ja
kouluyhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen.
Viran palkkaus vaativuusryhmän 601 mukaisesti 2 696,89€ lisättynä mahdollisella
kokemuslisällä
Määräaikaan mennessä virkaa haki 29 henkilöä, joista kaksi on pappeja ja 27 teologian
maisteria, joilla on mahdollisuus saada pappisvihkimys, mikäli he saavat vokaation
seurakuntapastorin virkaan (KJ 5 luku 5§). Seuraava pappisvihkimys toimitetaan
Tampereen tuomiokirkossa 17.5.2020.
Mikäli valituksi tulee teologian maisteri, jolla ei vielä ole pappisvihkimystä, kirkkoherra voi
kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n mukaisin valtuuksin palkata hänet tilapäiseksi
viranhaltijaksi rippikouluteologin tehtäviin 1.3.-17.5.2020 väliseksi ajaksi.
Hakemuksista esiin tulleen työkokemuksen ja avoinna olevaan tehtävään arvioidun
sopivuuden perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: tm Varpu Miettunen (valm.
huhtik. 2020), tm Reetta Pirskanen, tm. Aleksi Riikonen, tm Taru Siltala ja tm Miikka
Tarpeenniemi (valm. helmik. 2020).
Haastattelut pidettiin 30.1.2020 Pappilanniemen toimistolla ja haastattelussa olivat mukana
johtoryhmän jäsenet Taina Heikkilä, Arto Nykänen, Lasse Lilja, Tia Kymäläinen ja Virpi
Järvinen. Jokaista hakijaa kohti oli varattu 45 minuuttia, jonka aikana hakija vastasi hänelle
esitettyihin kysymyksiin. Haastattelukysymykset liite 4.
Haastatteluryhmä ei muodostanut yhteistä esitystä valinnasta, vaan kukin lähetti koosteen
arvioinnistaan sähköpostilla kirkkoherralle hakijavertailun ja esityksen tekemistä varten.
Hakemusten ja haastattelujen perusteella on tehty hakijavertailu. Siihen ja muihin
hakemusasiakirjoihin voi tutustua 12.2.20 klo 16.30 alkaen Pappilanniemen toimistolla
ennen kirkkoneuvoston kokouksen alkua.
Hakijoista tehdyn vertailun ja seurakuntapastorin viran painotukset huomioon ottaen TM
Aleksi Riikosella on parhaat taidot ja edellytykset hoitaa rippikoulupastorin virkaa. Hänellä
on hyvät vuorovaikutustaidot ja eniten työkokemusta rippikoulu- ja nuorisotyöstä muihin
hakijoihin verrattuna. Erityistä huomiota ansaitsee hänen tuloksellinen ja kehittävä
työotteensa nykyisessä virassaan, jossa hänen vastuullaan on koko kasvatuksen työalan
organisoiminen ja kehittäminen. Lisäksi seurakunnan käyttämät ohjelmistot Kipa ja Katrina
ovat hänellä koko ajan käytössä nykyisessä työssään.
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Pykälässä käsitellyllä asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, mm. lasten ja nuorten parissa tehtävän toiminnan toteuttamisessa ja
kehittämisessä. Hyvin hoidettu rippikoulu- ja nuorisotyö ovat seurakuntaelämän
ydintoimintoja
ESITYS (kirkkoherra):
1. Kirkkoneuvosto kutsuu TM Aleksi Riikosen seurakuntapastorin virkaan ja pyytää
hänelle Tampereen tuomiokapitulilta virkamääräystä 18.5.2020 – 31.12.2021.
Tarkoituksena on, että Aleksi Riikonen anoo pappisvihkimystä, joka toimitetaan
Tampereen tuomiokirkossa 17.5.2020, jotta hän voisi toimia määräaikaisessa
seurakuntapastorin virassa.
2. Viran palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen mukainen.
3. Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja virkaan valittavan tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom.
mukainen rikosrekisteriote.
PÄÄTÖS:
1. Kirkkoneuvosto kutsuu TM Aleksi Riikosen seurakuntapastorin virkaan ja pyytää
hänelle Tampereen tuomiokapitulilta virkamääräystä 18.5.2020 – 31.12.2021.
Tarkoituksena on, että Aleksi Riikonen anoo pappisvihkimystä, joka toimitetaan
Tampereen tuomiokirkossa 17.5.2020, jotta hän voisi toimia määräaikaisessa
seurakuntapastorin virassa.
2. Viran palkkaus on kirkon virkaehtosopimuksen mukainen.
3. Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja virkaan valittavan tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom.
mukainen rikosrekisteriote.
4. Kirkkoneuvosto palkkaa TM Aleksi Riikosen rippikouluteologin tehtäviin 1.3.17.5.2020 väliseksi ajaksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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17 § Muut asiat
Päätös yhtenäisestä asusta henkilöstölle.
18 § Ilmoitusasiat
1. Echon nuoret aikuiset ovat jättäneet vetoomuksen seurakunnan työntekijöille ja
haastavat työyhteisön kierrätystalkoisiin (liite 5).
2. Tapu Sirkka on valittu koordinaattoriksi Nuoren kirkko ry:lle Moottoripajatoimintaan ja
ulkopuolisuuden ehkäisyyn 1.4.2020 alkaen.
ESITYS: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS: Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
19 § Valitusosoitus
ESITYS (tp): Annetaan valitusosoitus.
PÄÄTÖS: Annettiin valitusosoitus ja puheenjohtaja päätti kokouksen.
MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle (KL 24:4)
Virsi 396
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KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINNISTA
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 § perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin:
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen
valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin.
Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa
ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia:
Asialuettelo
10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
11 § Pöytäkirjan tarkastajat
12 § Työjärjestyksen hyväksyminen
13 § Hattulan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön uusiminen
14 § Tietosuojavastaavan nimeäminen
15 § Seurakuntapuutarhurin valinta
17 § Muut asiat
18 § Ilmoitusasiat
19 § Valitusosoitus
Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä
lapsivaikutuksia. Näiden osalta arviointi on kirjattu esittelytekstiin:
16 § Seurakuntapastorin viran täyttäminen

saattaa

olla

