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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Rinne Heimo
Korhonen Pentti

Hermonen Merja
Lehikoinen Jouni
Mäntylä Heikki
Niittynen Ville
Norvasuo Tuomo
Rinne Katri
Toljamo Outi
Bäck Mia
Hurme Hannu
Hörkkö Jaana
Kallio Hannu
Kosola Seppo
Minna Vesanto

Tehtävä
Lisätiedot
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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varapuheenjohtaja
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varapuheenjohtaja
kirkkoherra
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kirkkoherra
kirkkoherra
vs.kirkkoherra
vs.kirkkoherra
yhteisten työmuotojen johtaja
vt. talousjohtaja
hallintojohtaja, toimielimen sihteeri
esittelijä, kiinteistöjohtaja
tiedottaja

Heikkilä Auvo
Knuuti Heikki
Lukander Harri
Järvensivu Jukka
Heino Paula
Makkonen Heli-Maarit

jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkoherra
tiedotuspäällikkö
tekninen sihteeri, läsnäolo-oikeus

Ainasoja Merja
Kanervavuori Mirjo
Lintunen Anna
Nappu Juha
Rantanen Ari
Sandberg Siv
Toivari Helmi-Riitta
Marika Haapsaari
Sakari Itähaarla
Nurmio Merja

Poissa

Allekirjoitukset
Heimo Rinne
puheenjohtaja

Hannu Kallio
sihteeri
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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 2.3.2017 pöytäkirja on nähtävänä kirkkoneuvoston
kokoushuoneessa Eerikinkatu 3 A, 3krs., Turku ajalla 10.3.-24.3.2017 arkipäivisin klo
8-15.45.
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§ 93

Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 93

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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§ 94

Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 94

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 95
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 95

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 96

Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 96

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 97

4/2017

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 97

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Lintunen ja Juha Nappu.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 98

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
Henkilöstöpäällikön
1.9.-31.12.2016

päätökset

sairauslomista

ajalta

2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
- Lakimiesasessori Matti Mäkinen on 20.2.2017 § 26 päättänyt hyväksyä tuomiorovasti Heimo Rinteen vuosiloman 26.2.-12.3.2017
peruuttamisen ja vuosiloman (11pv) siirtämisen myöhempään ajankohtaan. Ajanjakso 26.2.-12.3.2017 muuttuu työpäiviksi. Vuosiloman
uusi ajanjakso päätetään kesän 2017 vuosilomien yhteydessä.
3. Diakonissa Carita Eklundin vuorotteluvapaa
- Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto päättää
myöntää
diakonissa
Carita
Eklundille
vuorotteluvapaata
3.7.-29.12.2017 (180 pv) ja antaa vs. kirkkoherra Mia Bäckille valtuudet valita vuotteluvapaan sijainen yhdessä johtavan diakonityöntekijän Eija Grahnin kanssa.
4. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/2017
- Työsuhteisten koeaika pitenee, irtisanotun takaisinottovelvoitteen
kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseksi
5. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/2017
- Työnantajalle velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää koulutusta
sekä järjestää työterveyshuolto irtisanotulle (HE 211/2016 vp)
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteisen lähetystoimikunnan jäsenten nimeäminen vuosiksi 2017-2018
58/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 99

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto hyväksymän johtosäännön mukaan toimikuntaan
kuuluu kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema
puheenjohtaja sekä kustakin seurakunnasta yksi varsinainen jäsen,
joka on lähetysteologi tai lähetyssihteeri.
Toimikunnan tehtävänä on
1. suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakuntien yhteistä lähetystoimintaa,
2. tukea seurakuntien omaa lähetystoimintaa,
3. pitää yhteyttä Kirkon lähetystyön keskukseen, kirkon lähetysjärjestöihin, hiippakuntaan ja seurakuntayhtymän muihin toimielimiin,
4. tehdä esityksiä ja antaa pyydettäessä lausuntoja muille seurakunnallisille elimille toimikunnan toimialaan kuuluvista asioista,
5. huolehtia osaltaan lähetystyöhön liittyvästä tiedottamisesta,
6. vastata toimikunnan toimialaan kuuluvan koulutustoiminnan järjestämisestä,
7. järjestää seurakuntien yhteisiä matkoja seurakuntalaisten tutustut
tamiseksi lähetystyöhön,
8. päättää yhteisen lähetystyön toimintasuunnitelmasta ja valvoa
sen toteuttamista,
9. laatia kutakin toimintavuotta varten ehdotus yhteisen lähetystyön
talousarvioksi sekä ehdotus lähetystyön tukemiseksi tarvittavan
määrärahan jakamisesta lähetysjärjestöjen kesken,
10. valvoa, että yhteiselle lähetystyölle vahvistettua talousarviota
noudatetaan,
11. antaa vuosittain työstään toimintakertomus kirkkoneuvostolle
31.1. mennessä,
12. käsitellä muutkin toimialaansa kuuluvat asiat.
Toimikunnan kokoonpano vuosina toimintakaudella 2015-2016 on
ollut seuraava:
Tuomiokirkkoseurakunta: kappalainen Jani Kairavuo
Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen
Kaarinan seurakunta: kappalainen Jorma Pesonen
Katariinanseurakunta: nuorisotyöntekijä-lähetyssihteeri Kirsti Thuresson
Mikaelinseurakunta: seurakuntapastori Jaakko Paakkanen
Martinseurakunta: lähetyssihteeri Mirja Metso
Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree
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Piikkiön seurakunta: seurakuntapastori Mikko Nieminen
Paattisten seurakunta: kirkkoherra Jukka Järvensivu
Turun ruotsalainen seurakunta Malena Björkgren

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita toimikaudeksi 2017-2018 yhteisen lähetystyön toimikuntaan seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Jari Laaksonen, kappalainen
jäsenet
Tuomiokirkkoseurakunta: seurakuntapastori Saara Markkula
Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen
Kaarinan seurakunta: kappalainen Jorma Pesonen
Katariinanseurakunta: nuorisotyöntekijä-lähetyssihteeri Kirsti Thu
resson
Mikaelinseurakunta: seurakuntapastori Jaakko Paakkanen
Martinseurakunta: lähetyssihteeri Mirja Metso
Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree
Piikkiön seurakunta: seurakuntapastori Mikko Nieminen
Paattisten seurakunta: kirkkoherra Jukka Järvensivu
Turun ruotsalainen seurakunta: vt. seurakuntapastori Björn Öhman
Lapsivaikutusten arviointi: Lähetystoimikunnan asettamisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Jari Laaksonen
Saara Markkula
Kaarina Hembree
Mirja Metso
Jaakko Paakkanen
Lauri Lehtinen
Jorma Pesonen
Jukka Järvensivu
Kirsti Thuresson
Björn Öhman
Mikko Nieminen
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Irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi 2017-2018
67/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 100
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Vuonna 2010 tilintarkastuskäytäntöön tulleen muutoksessa tarkastustyö jakaantui kahtia: ulkoiseen valvontaan (tilintarkastukseen) ja
sisäiseen valvontaan, jotka yhdessä muodostavat hallinnon ja talouden valvontajärjestelmän. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset ovat osa sisäistä tarkastusta. Muutoksen johdosta tarkastajien valinta siirtyi kirkkovaltuustolta kirkkoneuvostolle ja toimikaudeksi muuttui kirkkoneuvoston kaksivuotinen toimikausi.
Toimikaudella 2015 – 2016 irtaimen omaisuuden tarkastajina ovat
toimineet seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Juhani Pulkkinen, kapteeniluutnantti evp Martinseurakunta
jäsenet
Noora Uotinen, opiskelija
Vesa Jätinvuori, liikennöitsijä

Henrikinseurakunta
Henrikinseurakunta

varajäsen (25.8.2016 alkaen)
Marjatta Sinervo, perushoitaja

Maarian seurakunta

Johtoryhmä esittää irtaimen omaisuuden tarkastajiksi vuosille 2017
-2018 valittavaksi seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Juhani Pulkkinen, kapteeniluutnantti evp Martinseurakunta
jäsenet
Vesa Jätinvuori, liikennöitsijä
Henrikinseurakunta
Hilkka Luojola, osastonhoitaja
Henrikinseurakunta
Varajäsen:
Marjatta Sinervo, perushoitaja

Maarian seurakunta

Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo (KL 23:8).
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita toimikaudeksi 2017 – 2018 irtaimen
omaisuuden tarkastajiksi seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
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Juhani Pulkkinen, kapteeniluutnantti evp Martinseurakunta
jäsenet
Vesa Jätinvuori, liikennöitsijä
Hilkka Luojola, osastonhoitaja

Henrikinseurakunta
Henrikinseurakunta

varajäsen:
Marjatta Sinervo, perushoitaja

Maarian seurakunta

Lapsivaikutusten arviointi: Irtaimen omaisuuden tarkastajien valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Taloustoimisto
Juhani Pulkkinen
Vesa Jätinvuori
Hilkka Luojola
Marjatta Sinervo
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§ 101

4/2017

14/31

Kiinteän omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi 2017 -2018
66/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 101
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Toimintakaudella 2015 – 2016 kiinteän omaisuuden tarkastajina
ovat toimineet seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Heikki Muurinen, yrittäjä, maanviljelijä, Martinseurakunta
jäsenet
Tapani Kosonen, rakennusinsinööri, Kaarinan seurakunta
Marja-Leena Laihinen, eläkeläinen, Katariinanseurakunta
varajäsen
Mirja Pitkänen, farmaseutti, Tuomiokirkkoseurakunta
Johtoryhmä esittää kiinteän omaisuuden tarkastajiksi valittavaksi
seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Heikki Muurinen, yrittäjä, maanviljelijä, Martinseurakunta
jäsenet
Tapani Kosonen, rakennusinsinööri, Kaarinan seurakunta
Päivi Salminen, FK, Katariinanseurakunta
varajäsen
Mirja Pitkänen, farmaseutti, Tuomiokirkkoseurakunta
Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo (KL23:8).

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita kiinteän omaisuuden tarkastajiksi
toimikaudeksi 2017 - 2018 seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Heikki Muurinen, yrittäjä, maanviljelijä, Martinseurakunta
jäsenet
Tapani Kosonen, rakennusinsinööri, Kaarinan seurakunta
Päivi Salminen, FK, Katariinanseurakunta
varajäsen
Mirja Pitkänen, farmaseutti, Tuomiokirkkoseurakunta
Lapsivaikutusten arviointi: Kiinteän omaisuuden tarkastajien
valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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§ 101

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Taloustoimisto
Heikki Muurinen
Tapani Kosonen
Päivi Salminen
Mirja Pitkänen

4/2017

15/31

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 102

4/2017

16/31

Perheneuvoja Nina Kauppisen sivutoimilupailmoitus
86/01.01.03.11/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 102
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Perheneuvoja Nina Kauppinen on lähettänyt sielunhoitotyön johtokunnan kautta kirkkoneuvostolle sivutoimilupa-anomuksen.
Anon sivutoimilupaa yksityisenä ammatinharjoittajana toimimiseen.
Sivutoimen tehtävät liittyvät tunnekeskeiseen pariterapiatyöskentelyyn ja erovanhemmuuden tukeen ja mahdollistavat näin ammattitaidon ylläpitämistä. Toiminta sivutoimessa on enintään 4-6 tuntia viikossa.
Sivutoimen tehtävät eivät vaikeuta virkatyötäni perheneuvojana.
Sielunhoitotyön johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
8.2.2017 ja puoltaa anomusta.
Kirkkolain 6 luvun 30 § mukaan viranhaltijan, jolla on kiinteä työaika
tulee tehdä sivutoimen harjoittamisesta sivutoimilupa-anomuksen sijasta sivutoimilupailmoitus työnantajalle. Perheneuvoja Nina Kauppisen työaika on kiinteä ja näinollen hänen ei tarvitse anoa työnantajalta sivutoimilupaa sivutoimeen, jonka hoitamiseen hän ei käytä työaikaa. Mikäli sivutoimi vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoitamisessa tai muutoin haittaa virkatehtävän asianmukaista
hoitamista, työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto katsoo saaneensa perheneuvoja Nina Kauppisen sivutoimilupailmoituksen ja korostaa, että sivutoimen hoitamisen tulee
tapahtua vapaa-ajalla ja sivutoimen hoitaminen ei saa vaarantaa
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoitamisessa eikä muutenkaan haitata virkatehtävän asianmukaista hoitamista.
Lapsivaikutusten arviointi: Perheneuvojan sivutoimiluvalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Nina Kauppinen
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha
Sielunhoitotyön johtokunta
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Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tulosen irtisanoutumisilmoitus
85/01.01.04.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 103

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä Nina Tulonen on 7.2.2017 päiväämällään kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa
virastaan toiseen tehtävän siirtymisen vuoksi 6.3.2017 alkaen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Nina Tulosen eroilmoituksen ja
toteaa hänen virkasuhteensa päättyvän 5.3.2017
Kirkkoneuvosto kiittää Nina Tulosta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi.
Lapsivaikutuksen arviointi on suoritettu asian aiemmassa käsittelyvaiheessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Nina Tulonen
Diakoniajohtaja Teemu Hälli
Diakoniatyön johtokunta
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 104

4/2017

18/31

Sairaalapapin viran avoimeksi julistaminen
80/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 104

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on kuusi sairaalapapin virkaa. Sairaalasielunhoitaja Eija Mäkinen jää eläkkeelle 1.8.2017 alkaen. Sielunhoitotyön johtokunta on käsitellyt asiaa § 6/2017 8.2. ja
päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että virka julistettaisiin
haettavaksi 13.4.2017 päättyvin hakuajoin.
Sairaalapappien virkojen täyttötilanne on viime vuosien aikana vaihdellut. Sairaalapappi Pekka Leppäsen siirryttyä eläkkeelle 1.8.2013
lukien, jätettiin virka, seurakuntayhtymän taloustilanteen vuoksi,
säästösyistä täyttämättä. Tuomiokirkkoseurakunnassa ilmenneen
säästötarpeen vuoksi ilmaisi seurakuntapastori Katri Helin, tuomiorovasti Heimo Rinteen ja johtavan sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helteen suostumuksella, olevansa valmis jakamaan työaikansa
puoliksi seurakuntapastorin ja sairaalasielunhoitajan viran kesken.
Kirkkoneuvosto hyväksyi järjestelyn, joka käytännössä merkitsi sitä,että puolet sairaalasielunhoidon säästöstä muuttui Tuomiokirkkoseurakunnan säästöksi (KN § 41/2014 6.2.).
Päätöksen mukaan järjestelyn piti olla voimassa 1.3.2014 alkaen siihen saakka, kunnes sairaalasielunhoitajan viran täyttämisestä päätetään, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Työnjohdollisesti pastori
Helin jäi tuomiorovastin alaisuuteen.
Sairaalapastori Eija Mäkisen jäädessä 1.9.2015 osa-aikaeläkkeelle
(KN § 144/2015 29.4.) päätti kirkkoneuvosto kirkkolain 6 luvun 38 §
mukaisin perustein siirtää pastori Helinin 1.7.2015 alkaen hoitamaan
100 % viranhoitovelvollisuudella avoinna olevaasairaalasielunhoidon
virkaa (KN § 176/2015 21.5.). Eija Mäkisen jatkaessa työtään 60 %
työvelvoitteella, oli sairaalasielunhoidon säästöstä jäljellä 40 %. Päätöksen perusteiden mukaan oli sekä Katri Helinin, että seurakuntayhtymän kannalta järkevää, että hän saisi tehdä 100 % sairaalasielunhoidon työtä, jonka erikoistumiskoulutukseen hän oli hakeutunut
ja jonka työnantaja hänelle kustantaa.
Pastori Mäkisen siirtyessä eläkkeelle 1.8.2017 alkaen, on vuonna
2013 säästösyistä täyttämättä jätetty virka täytetty. Tuolloin kaavailtu
100 % säästö on kirkkoneuvoston päätöksin muuttunut 40 % säästöksi. Mäkisen jälkeen auki tulevan viran vakituinen kokoaikainen
täyttäminen sielunhoitotyön johtokunnan esityksen mukaisesti
merkitsee samalla sairaalasielunhoidon osalta säästötavoitteesta
luopumista.
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Oheinen taulukko selvittää tilannetta

TYÖNTEKIJÄ
2013
Nyt
Esitys
2013/esitys Nyt/esitys
Hilkka Kakko-Helle (johtava sairaalash)
100 %
100 %
100 %
0%
0%
Harri Heinonen
100 %
100 %
100 %
0%
0%
Hanna Hella-Aro
100 %
100 %
100 %
0%
0%
Outi Ruohola
100 %
100 %
100 %
0%
0%
Katri Helin *)
0%
100 %
100 %
+ 100 %
0%
Eija Mäkinen
100 %
60 %
100 %
0%
+ 40 %
*) virka jätettiin säästösyistä täyttämättä 2013. On täytetty ensin 50 %, sitten 50 %. Helinin
vajaan (koulutus päättyy 2017) pätevyyden takia palkasta vähennetään 5 %.
Sairaalapappien työ on sairaalayhteisössä arvotettua ja tärkeää.
Oman haasteensa työn suorittamiseen tuovat hajallaan oleva työpisteverkosto. Sairaalapappien laaja ja muuttuva työkenttä kohtaa jatkuvasti uusia haasteita. Viime aikoina työssä on korostunut henkilökunnan hoito ja saattohoidon tarpeet. Sairaalapapeilla on viikonloppujen osalta myös ratkaiseva rooli poliisin kanssa yhteistyössä tehtävässä kuolinviestipäivystyksessä, jossa pappi lähtee poliisin mukana viemään suruviestiä kotiin yllättävissä ja äkillisissä kuolemantapauksissa. Vaikka viran vakituinen täyttäminen merkitsee vuoden
2013 säästötavoitteesta luopumista ja henkilöstökulujen kasvua 40
% nykytilanteeseen verrattuna, on viran vakituinen täyttäminen yllä
esitetyin perustein perusteltua.
Viran hakuilmoitus on seuraava:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on 13.4.2017 mennessä
haettavana
SAIRAALAPAPIN (602) VIRKA
Tarkemmat tiedot: www.evl.fi/rekrytointi
Sähköisessä rekrytointipalvelussa, oikotie.fi ja evl.fi/rekrytointi julkaistaan ilmoitus seuraavan sisältöisenä:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on 13.4.2017 mennessä
haettavana
SAIRAALAPAPIN (602) VIRKA
SAIRAALAPAPIN VIRKA TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on kuusi sairaalapapin virkaa. Sisäisessä työnjaossa ne sijoittuvat pääasiassa Turun yliopistolliseen keskussairaalaan ja Turun kaupunginsairaalaan. Virka on
vastaanotettavissa 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy 13.4.2017.
Sairaalasielunhoitajan on oltava teologian maisterin tutkinnon suorittanut luterilaisen kirkon pappi tai lehtori.
Virkaan valittavalla tulee olla kokemusta ja koulutusta sielunhoidosta. Mikäli hänellä ei ole sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutusta,
on hänen sitouduttava sen hankkimiseen.
Viran kokonaispalkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä seurakuntayhtymän
työterveyslääkärin laatima, hyväksyttävä lääkärintodistus.
Tarkempia tietoja antaa johtava sairaalapappi
Hilkka Kakko-Helle
040 341 7355; hilkka.kakko-helle@evl.fi
Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Turussa 2.3.2017
KIRKKONEUVOSTO
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa sairaalapapin (602) viran
haettavaksi esittelyn mukaisilla ilmoituksilla 13.4.2017 päättyvien
hakuajoin.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian käsittelyn aiemmissa
vaiheissa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.

Jakelu

Hilkka Kakko-Helle
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Keskusrekisterin johtajan viran avoimeksi julistaminen
111/00.01.03/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 105

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka irtisanoutui virastaan
25.6.2015 siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Kirkkoneuvosto myönsi eron saman päivänä pidetyssä kokouksessa ja Arikan
viimeinen työpäivä oli 31.8.2015. Rakennekehitysprosessien vuoksi
virkaa ei ole täytetty, vaan sitä on hoidettu järjestelyllä, jossa keskusrekisterin toimistonhoitajalla ja sittemmin hänen sijaisellaan on
ollut päävastuu henkilöstöhallinnosta ja päivittäisjohtamisesta, kun
taas yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme on toiminut johtosäännön edellyttämänä keskusrekisterin johtajan sijaisena
sellaisissa osin virkaa, joissa edellytetään kelpoisuutta vakituisen
papin virkaan. Lisäksi hallintojohtajalla on ollut vastuu
varauspalvelun kehittämishankkeesta.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 16.2. päätettiin, että keskusrekisterin
johtaminen tulee saattaa vakituisella kannalle, ilman että odotetaan
rakennekehityshankkeiden lopputulosta. Tämä mahdollistaa myös
riittävät resurssit alueellisen keskusrekisterin selvitys- ja synnytystyölle, jonka etenemistä ei edellä kuvattua väliaikaista johtamisjärjestelmää luotaessa osattu ennakoida.
Kun keskusrekisterin yhteyteen siirrettiin toimintoja vuodenvaihteessa 2015/2016 hallintoviraston piiristä, mm. puhelinkeskus, monistamo, hautainhoito ja hautojen luovutus sekä luotiin itsenäinen varauspalvelu, oli tarkoituksena seurakuntalaisten ja muiden asiakaspalvelua käyttävien palvelukokemuksen kehittäminen ja yksinkertaistaminen. Uusien nykyaikaisten, esimerkiksi sähköisten palvelutapojen
kehittäminen ja yhtenäisten toimintatapojen mukaan toimiminen kehittää keskusrekisteristä palvelukeskuksen, joka palvelee sekä ulkoisia asiakkaita, että myös seurakuntaytymän seurakuntia ja yhtymän
yksiköitä. Kehittämistyössä on ollut tavoittena, että keskusrekisterin
johtajan virasta muodostetaan palvelujohtajan virka.
Kun kehittämishanke on meneillään, ei lopullisia linjauksia keskusrekisterin johtosäännön osalta ole tehty, minkä vuoksi viran täytössä
tulee toimia nykyisen keskusrekisterin johtosäännön mukaisesti.
Keskusrekisterin johtosäännön 3 pykälän mukaan Keskusrekisterin
johtajan tulee olla kelpoinen vakinaisen papin virkaan, perehtynyt
väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkolliseen
hallintoon.
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Johtosäännön 4 pykälässä keskusrekisterin johtajan tehtävät on
määritelty seuraavasti:
Keskusrekisterin johtajan tehtävänä on
1. johtaa, kehittää ja valvoa keskusrekisterin toimintaa ja henkilökunnan työskentelyä
2. vastata siitä, että keskusrekisterin väestökirjanpito on ajan tasalla
sekä lainsäädännön sille asettamien vaatimusten mukainen
3. allekirjoittaa keskusrekisteristä annettavat asiakirjat lukuun ottamatta Turun ruotsalaisen seurakunnan jäsenistöä koskevia asiakirjoja, jotka allekirjoittaa sanotun seurakunnan kirkkoherra
4. vastata arkistosäännössä edellytetyllä tavalla keskusrekisterin yhteydessä olevasta seurakuntien arkistojen muodostamasta päätearkistosta
5. valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle tulevat asiat, laatia vuosittain määräaikaan mennessä keskusrekisterin talousarvioehdotus sekä edellisen vuoden toimintakertomus yhteisen kirkkoneuvoston
käyttöön
6. toimia kirkkoherranvirastojen yhteisen kanslian henkilökunnan
esimiehenä
7. huolehtia viranhoidon järjestelyistä virkavapauden aikana, ottaa tilapäiset työntekijät ja viransijaiset kirkkoneuvoston vahvistamien
palkkausperusteiden mukaan kun sijaisuus tai tilapäinen työsuhde ei
jatku yli kuukauden sekä pitää niistä päätöspöytäkirjaa
8. valvoa keskusrekisterille tulevien maksujen perintää, myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja rahavarojen hoitoa, tilittää kertyneet tulot seurakuntien taloustoimistoon sekä hyväksyä keskusrekisterin
laskut
9. suorittaa muut yhteisen kirkkoneuvoston ja sen puheenjohtajan
määräämät tehtävät.
Edellä olevat tehtävät pysyvät pääosin ennallaan, mikäli palvelujohtajan virka perustetaan. Sen lisäksi viran tehtävänkuvausta tullaan
laajentamaan ainakin palvelujen jatkuvan kehittämisen, nykyaikaisten sähköisten palvelujen hyväksikäyttämisen ja alueelliseen yhteistyöhön liittyvillä tehtävillä. Tämä viran tuleva kehittyminen ja vaativuuden kasvu tulee sen vuoksi tuoda esiin myös viranhakuilmoituksessa.
Haastatteluryhmän muodostavat Siv Sandberg, kirkkoherra Katri
Rinne, keskusrekisterin vt. johtaja Hannu Hurme, henkilöstöpäällikkö
Tekla Määttänen ja hallintojohtaja Hannu Kallio.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi keskusrekisterin
johtajan viran seuraavan hakuilmoituksen mukaisesti ja valita haastatteluryhmään esittelyssä mainitut henkilöt. Johtoryhmä puoltaa
viran auki julistamista.
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Oikotie
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu kymmenen Turun ja
Kaarinan kaupunkien alueella toimivaa seurakuntaa, joista Åbo
svenska församling toimii koko yhtymän alueella. Seurakuntien yhteinen jäsenmäärä 31.12.2016 oli n. 147.000 ja työntekijöitä on n.
450.
Viran edellisen haltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen
haemme seurakuntayhtymän
KESKUSREKISTERIN JOHTAJAA
Keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen vakinaisen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön
sekä kirkolliseen hallintoon.
Monipuoliseen tehtäväkuvaan kuuluu johtaa, kehittää ja valvoa keskusrekisterin toimintaa ja henkilökunnan työskentelyä. Kirkon väestökirjanpidon uudistuttua, edellytämme virkaan valittavalta atk-asioiden hallintaa, organisointikykyä sekä hyvää johtamistaitoa.
Keskusrekisterin yhteyteen on koottu keskeiset asiakkaita, seurakuntalaisia ja seurakuntia palvelevat asiakaspalvelutoiminnot. Asiakaspalvelun kehittäminen ja uudistaminen edellyttää näkemystä ja
mielellään myös käytännön kokemusta asiakaspalvelun johtamisesta.
Kirkon siirtyessä koko maan kattavaan keskusrekisterijärjestelyyn,
olemme kehittämistoimissa varautuneet toimimaan alueellisen keskusrekisterin isäntäseurakuntana. Alueellisen keskusrekisterin selvitystyö ja sen rakentaminen yhteistyössä arkkihiippakunnan seurakuntien kanssa tulee olemaan olennainen osa tehtävää.
Hakijalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.
Viran tarkempi tehtäväsisältö ilmenee keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston johtosäännöistä. Edellä kuvattu palvelujen ja alueellisen
keskusrekisterin kehitystyö yhdessä seurakuntayhtymässä vireillä
olevien kehityshankkeiden kanssa voi merkitä tehtävän toimenkuvan
laajentumista palvelutoiminnoista vastaavan johtajan tehtäväksi, mikä merkitsisi voimassaolevien johto- ja ohjesääntöjen muuttumista
sekä palkan vaativuusryhmän tarkistamista.
Viran vaativuusryhmä on 603, tehtäväkohtainen peruspalkka noin
3590,00 euroa.
Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hy-
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väksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6
kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2017 tai sopimuksen mukaan.
Hakuaika päättyy 27.3.2017.
Lisätietoja antavat:
Keskusrekisterin vt. johtaja Hannu Hurme, 040-3417250, kirkkoneuvoston pj. Heimo Rinne 040-3417225 ja hallintojohtaja Hannu Kallio
040-3417270
Lisäksi ilmoitus julkaistaan Turun Sanomissa, Helsingin Sanomissa,
Kyrkpressenissä ja Kotimaassa.
Keskusrekisterin johtajan virka
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on
27.3.2017 mennessä haettavana keskusrekisterin johtajan (603) virka.
Tarkemmat tiedot: www.evl.fi/rekrytointi

Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

käsitelty

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Jakelu

Vt. Keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme
Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström

asian

aiemmassa
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Kaarinan

87/00.01.01.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 106
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkon tilastouudistus käynnistyi 1.1.2017. Informaatio uudistuksesta
ja sen edellyttämistä toimenpiteistä tuli kohtuullisen myöhään samoihin aikoihin, kun yhtymä oli valmistautumassa Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen. Valmiutta siirtymiseen ei vielä
1.1.2017 ollut olemassa sen paremmin ohjelmistojen kuin tietotaidonkaan osalta. Tilanteesta tietoisena kirkkohallitus antoi lisäaikaa
uuden tilastoinnin käyttöön ottoon 1.5.2017 saakka, jonka jälkeen tilastointi tulee myös yhtymän alueella toteuttaa uudistuksen periaatteiden mukaisesti.
Jotta uusi tilastointimalli voitaisiin mahdollisimman joustavasti ja yhdenmukaisesti ottaa käyttöön koko yhtymän alueella, asetti kirkkoneuvosto § 418/2016 8.12. työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmään nimettiin kirkkoherra Tuomo Norvasuo (pj), kappalainen
Jari Laaksonen, kappalainen Hannu Jaatinen, yhteisten työmuotojen
johtaja Hannu Hurme, sekä projektivastaava Sini Piintilä ja hänen sijaisensa Heikki Saarinen.
Työryhmä on laatinut suosituksen tilastoinnin toimintamalliksi toimintavastuineen. Liitteenä.
Perusperiaatteena on, että tilastointi tapahtuu automaattisesti ja reaaliaikaisesti Primeen liitetyn tilastointipalikan välityksellä. Oleellista
on, että tulevaisuudessa kaikki toiminnot, mikäli mahdollista, perustetaan Primeen ja samalla määritellään tilastointivastaavat, jotka ilmoittavat tilastoitavat luvut sujuvimmalla mahdollisella tavalla, mieluiten älypuhelimeen tarkoitusta varten ladatulla appilla. Poikkeukset, muun muassa partiotoiminnan tilastointimenettely, selviää pykälän liitteestä.
Työryhmä on tietoinen siitä, että käytäntö tullee kehittämään tässä
esitettyä menettelymallia edelleen. Työryhmä suosittelee kuitenkin
kaikkia seurakuntia ja yhtymän yksiköitä käynnistämään tilastoinnin
viimeistään 1.5.2017 liitteen mukaisen mallin mukaisesti. Samalla
työryhmä odottaa, prosessin edelleen kehittämiseksi, huomioita menetelmän toimivuudesta sekä ehdotuksia sen edelleen kehittämiseksi.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto suosittelee, että kaikissa seurakunnissa ja
yhtymän yksiköissä tilastointi 1.5.2017 lukien suoritetaan esittelyn
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liitteenä olevan mallin mukaisesti.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian käsittelyn aiemmissa
vaiheissa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Käsittely:

Asian valmistelleen Hannu Hurmeen aloitteesta esittelytekstiin
tehtiin seuraavat aikamääriä koskevat muutokset:
Esittelyn ensimmäisen kappaleen viimeinen lause kuuluu
seuraavasti: Tilanteesta tietoisena kirkkohallitus antoi lisäaikaa
uuteen tilastointiin liittyvän kuuden vuorokauden pakollisen
aikaikkunan käyttöönottoon 1.5.2017 saakka, jonka jälkeen tilastointi
tulee myös yhtymän alueella toteuttaa uudistuksen periaatteiden
mukaisesti.
Esittelyn viidennen kappaleen toinen lause kuuluu Työryhmä
suosittelee kuitenkin kaikkia seurakuntia ja yhtymän yksiköitä
käynnistämään tilastoinnin liitteen mukaisen mallin mukaisesti.

Muutettu päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto suosittelee, että kaikissa seurakunnissa ja
yhtymän yksiköissä tilastointi suoritetaan esittelyn liitteenä olevan
mallin mukaisesti.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian käsittelyn aiemmissa
vaiheissa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnat
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat

Suositus tilastoinnin toimintamalliksi
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Hengen uudistus kirkossamme ry:n ja Kansan Raamattuseuran avustusanomus
Kristuspäivän järjestämiseksi
88/02.03.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 107

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Hengen uudistus kirkossamme ry:n toiminnanjohtaja Panu Pitkänen
ja Kansan Raamattuseuran toiminnanjohtaja Ulla Saunaluoma ovat
lähettäneet kirkkoneuvostolle avustusanomuksen 2.12.2017 Turkuhallissa järjestettävän Kristuspäivän taloudellisesta avustamisesta.
Avustusanomuksessa pyydetään 5.000 euron avustusta valtakunnallisen rukoustapahtuman järjestämiseksi. Avustusanomukseen on
liitetty tapahtuman suunnitelma ja kustannusarvio. Kustannusarvion
mukaan tapahtuman kokonaiskustannukset ovat 130.000 euroa.
Kustannukset koostuvat tilavuokrasta, markkinoinnista, tekniikasta,
tarpeistosta, esiintyjistä ja projektityöntekijästä. Tuloja saadaan lahjoituksina, avustuksina, pääsymaksutuloina ja kolehteina.
Pääjärjestäjinä ovat Hengen uudistus kirkossamme ry, Kansan
Raamattuseura ja ekumeenisesti Turun seudun seurakunnat, taloudellisen vastuun kantaa Hengen uudistus kirkossamme ry. Tapahtumaa on esitelty 19.1. kirkkoherrojen kokouksessa, jonka jälkeen hakijat päätyivät esittämään 5.000 euron avustusta alkuperäisen
10.000 euron anomuksen sijaan.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Hengen uudistus kirkossamme
ry:n ja Kansan Raamattuseuran 2.12.2017 järjestämälle Kristuspäivälle 5.000 euron avustuksen. Avustus maksetaan kirkkoneuvoston
kustannuspaikalta 1001020410, kirkkoneuvoston käyttövaraus.
Avustus maksetaan heti, kun selvitys tapahtuman toteutumisesta ja
sen kokonaiskuluista on taloustoimistoon toimitettu, kuitenkin viimeistään18.12.2017 mennessä, niin se keritään maksamaan vielä
vuonna 2017.
Lapsivaikutusten arviointi:
Avustuksen myöntämisellä Kristuspäivän järjestämiseen ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2

Anomus tuesta Kristuspäivälle (1)
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Anomus tuesta Kristuspäivälle (2)

Avustuksen saajat
Taloustoimisto
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 108

Muut asiat
Yhteinen kirkkoneuvosto

Ei muita asioita.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 109

4/2017

Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 109

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

02.03.2017

§ 110

Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 02.03.2017 § 110
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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