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________________________________________________________________________________
Aika
Torstai 2.6.2011 klo 19.20
Paikka

Seurakuntakoti

Jäsenet
X=läsnä

Muut
läsnäolijat

poissa
x
poissa
x
poissa
poissa
x
x
poissa
poissa
x
x
x
x
x
x

Halttunen, Katja
Karanta Janne
Kautto, Jorma
Korhonen, Marja
Kuokkanen, Tarja
varajäsen Satu Nummi
Marttinen, Pentti
Ojonen, Sointu
Puttonen, Ritva
Rantalainen Elina
Rinne, Sirkka
Ruokonen, Marianna
Staudinger, Jorma, puh.joht
Tahvonen, Heli
Taipale, Marjatta vara.pj
Tiainen, Matti

x
x

Mika Kilkki, vs. kirkkoherra
Marja Alppisara-irkki,tal.pääll./kv:nsihteeri

ilm. est. 1.6

Kokouksen
avaus

23 § Puheenjohtaja Jorma Staudinger avasi
kokouksen ja toivotti läsnä olevat
tervetulleiksi.

Laillisuus ja
päätösvaltais
uus

24 § Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
PÄÄTÖS: Todettiin yksimielisesti.

Käsitellyt
asiat

23§ - 27 §

Pöytäkirjan
tarkastus

25§ Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Tiainen ja Heli Tahvonen.
Allekirjoitukset

Jorma Staudinger
_____/_____
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Kirkkoherranvirastossa 06.06.2011
Toivakka 13.6.2011
Matti Tiainen
pöytäkirjantarkastaja

Toivakka 20.6.2011
Heli Tahvonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Kirkkoherranvirastossa 20.6.-20.7.2011 ma, ke, ja pe klo 9-12.

LASTENOHJAAJAN TOIMEN OSA-AIKAISTAMISTA/LOMAUTTAMISTA KOSKEVA
VALTUUSTOALOITE
Kneuv
69 §
Marja Korhonen esitti kirkkovaltuuston kokouksessa 26.4.2011 / 21§ seuraavan
valtuustoaloitteen lastenohjaajan lomauttamisen toimen osa-aikaistamisen sijasta.
Marja Korhonen:
Toivakan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 1.12.2010 esittää
kirkkovaltuustolle, että seurakunnan diakonissan ja nuorisotyönohjaajan virat sekä
lastenohjaajan toimi muutettaisiin osa-aikaisiksi (osa-aikaisuusprosentti 80%) 1.9.2011
alkaen. Kirkkovaltuusto päätti osa-aikaistamisen esityksen mukaisesti 15.12.2010.
’Esitän, että kirkkoneuvosto valmistelisi lastenohjaajan toimen osa-aikaistamisen uudestaan
kirkkovaltuuston päätettäväksi. Pyydän, että valmistelussa kirkkoneuvosto ottaa kantaa
siihen, onko osa-aikaistamisen sijaan mahdollista lomauttaa lastenohjaaja osa-aikaistamisen
tuottamia säästöjä vastaavaksi ajaksi.’
Koska lastenohjaaja on työsuhteessa Toivakan seurakuntaan, hänet on työsopimuslain
mukaan mahdollista - toisin kuin virkasuhteessa olevat henkilöt - lomauttaa kalenterivuoden
aikana pitemmäksi aikaa kuin kolmeksi viikoksi. Työsopimuslain perusteella työnantaja voi
tulkintani mukaan toimia työntekijälähtöisesti ja valita kahdesta vaihtoehdosta työntekijän
edun mukaisen vaihtoehdon esimerkiksi silloin, kun vaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset
työnantajalle ovat samat. Lisäksi on huomattava, että lapsi- ja perhetyö ovat Toivakan
seurakunnan keskeisiä työmuotoja. Jos lastenohjaaja lomautettaisiin osa-aikaistamisen
sijaan, hän voisi suunnitella ja toteuttaa perhe- ja päiväkerhot todennäköisesti paremmin kuin
siinä tapauksessa, että tekisi osa-aikaisena työntekijänä säännöllistä nelipäiväistä työviikkoa.

Kirkkovaltuusto päätti lähettää aloitteen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Lastenohjaaja Eija Kinnusen kanssa 2.5.2011 käydyssä neuvottelussa (lastenohjaaja,
kirkkoherra ja talouspäällikkö) on pohdittu lomautusvaihtoehdon toteuttamista
käytännön tasolla. Tuloksena oli seuraava lastenohjaajan lomauttamissuunnitelma:
Lomautusjaksot 1.9.-31.12.2011: syyslomaviikko lokakuussa ja kolme viikkoa
joulukuussa / Lomautusjaksot 1.1.2012 alkaen: kaksi viikkoa tammikuun alussa,
hiihtolomaviikko, yksi viikko toukokuun lopussa, kaksi viikkoa kesäkuussa,
syyslomaviikko ja n. kolme viikkoa joulukuussa.

_____/_____
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Em. lomautussuunnitelmalla saavutettavat henkilöstösäästöt ovat lähes saman
suuruiset, kuin osa-aikaistamisella saavutettavat säästöt.
Seurakunnan toiminnan (lapsi- ja perhetyö) kannalta asiaa arvioitaessa toiminnalle
lomautuksesta aiheutuvat haitat ovat vähäisemmät kuin osa-aikaistamisesta aiheutuvat
haitat.
Työntekijän kannalta asiaa arvioitaessa lomautus koetaan osa-aikaistamista
parempana vaihtoehtona
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että 15.12.2010 valtuuston tekemää
henkilöstösäästösuunnitelmaa muutetaan siten, että lastenohjaajan osaaikaistamissuunnitelma korvataan em. lomautussuunnitelmalla 1.9.2011 alkaen.
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti ja esittää
kirkkovaltuustolle lastenohjaajan toimen osa-aikastamisen perumista ja korvaamista
lomautuksilla.
26 §
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
27 §
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

_____/_____
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TOIVAKAN SEURAKUNTA
VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Kirkkovaltuusto

Pöytäkirjan pykälä

2.6.2011
24§
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
perusteet
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn
valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 24§

_____/_____

