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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa (pvm)

Anna Lintunen

Juha Nappu

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 9.11.2017 pöytäkirja on nähtävänä kirkkoneuvoston
kokoushuoneessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, 3krs, Turku ajalla 17.11.-1.12.2017
arkipäivisin klo 8-15.45.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 394

Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 394

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 395

Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 395

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.

18/2017
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 396

18/2017

Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 396

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 397
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 397

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Käsittely:

Kirkkoneuvoston jäsen Juha Nappu ilmoitti tekevänsä aloitteen ja
pyysi mahdollisuutta esittää se ennen talousarvion käsittelyä.
Kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja ilmoitti esittävänsä asian
esityslistan kohdassa: Muut asiat.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.
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09.11.2017

§ 398
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 398

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Lintunen ja Juha Nappu.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 399
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 399

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
- § 327 Kaarinan seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistaminen (12.10.2017)
- § 330 Viranhoitomääräys Niina Kilpeläiselle Maarian seurakunnan
seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi 18.11.2017-31.8.2018
(12.10.0217)
- § 353 Viranhoitomääräys Peter Erikssonille Turun tuomiokirkkoseurakuntaan ajalle 1.1.-31.8.2018 (1.11.2017)
- § 354 Viranhoitomääräys Kalle Toivolle Kaarinan seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan 1.1.2018 lukien (1.11.2017)
- § 356 Viranhoitomääräys Henri Röytiölle Maarian seurakuntaan
ajalle 1.1.-31.8.2018 ja 1.1.-15.5.2019 (1.11.2017)
- § 358 Mikko Laurénin irtisanoutuminen Maarian seurakunnan kappalaisen (I) virasta 1.6.2018 lukien (1.11.2017)
Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätöksiä
- 45/13.10.2017 Viranhoitomääräys Päivi Nuotio-Niemelle Turun ja
Kaarinan
seurakuntayhtymän
sairaalasielunhoitoon
16.10.-12.11.2017
- 50/30.10.2017 Kristiina Frondeliuksen 100% viranhoitomäärys Turun Katariinanseurakuntaan ajalle 1.10.2017-31.12.2017
3. Pöytäkirjoja
- Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 5/9.10.2017
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kaarinan seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi
julistaminen
Kristiina Frondeliuksen 100% viranhoitomääräys Turun
Katariinanseurakuntaan ajalle 10.10.2017-14.1.2018
Mikko Laurénin irtisanoutuminen Maarian seurakunnan
kappalaisen (I) virasta 1.6.2018 lukien
Viranhoitomääräys Henri Röytiölle Maarian seurakuntaan
ajalle 1.1.-31.8.2018 ja 1.1.-15.5.2019
Viranhoitomääräys Kalle Toivolle Kaarinan seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan 1.1.2018 lukien
Viranhoitomääräys Niina Kilpeläiselle Maarian
seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viransijaiseksi
18.11.2017-31.8.2018
Viranhoitomääräys Peter Erikssonille Turun
tuomiokirkkoseurakuntaan ajalle 1.1.-31.8.2018
Viranhoitomääräys Päivi Nuotio-Niemelle Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitoon
16.10.-12.11.2017
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Kirkkovaltuuston 26.10.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano
74/00.02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 400
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

58 §

Kokouksen avaus
Ei toimenpiteitä

59 §

Kokouksen laillisuus
Ei toimenpiteitä

60 §

Kokouksen päätösvaltaisuus
Ei toimenpiteitä

61 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ei toimenpiteitä

62 §

Yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan täydentäminen
vuosiksi 2017 -2018
Ilmoitus Sinikka Luutoselle, Pirjo Rantille, yhteisen
sielunhoitotyön johtokunnalle ja taloustoimistoon

63 §

Kirkkovaltuuston varajäsen Jaakko Pöntisen
luottamustoimen päättyminen
Ilmoitus Jaakko Pöntiselle

64 §

Vuoden 2018 kirkollisveroprosentin määrittäminen
Hallintojohtajan muistio liitteenä
Ilmoitus verohallinnolle

65§

Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2017
talousarvion investointibudjettiin
Ilmoitus taloustoimistolle ja kiinteistöjohtajalle

66 §

Omakotitontin vuokraaminen Kaarinan Emposta Jani
Ruohomerelle
Ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille

67 §

Lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
koskien seurakuntajaon muutosta
Ilmoitus Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille

68 §

Muut asiat
Ei toimenpiteitä
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69 §

Muutoksenhaku
Ei toimenpiteitä

70 §

Kokouksen päättäminen
Ei toimenpiteitä

18/2017
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Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuuston 26.10.2017 kokouksen
päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet

Liite 9

Hallintojohtajan muistio veroprosentin määräämisen
käsittelystä 26.10.2017 kirkkovaltuustossa
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Yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston kokousajat keväällä 2018
228/00.02.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 401

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston kokousajoiksi keväällä 2018. Ehdotus
kokouspäiviksi ja –ajoiksi on seuraava:
Kirkkovaltuusto
torstai 15.2.2018 klo 18.00
torstai 7.6.2018 klo 18.00
Kirkkoneuvosto
keskiviikko 17.1.2018 klo 17.00
torstai 1.2.2018 klo 17.00
torstai 15.2.2018 klo 16.00
torstai 1.3.2018 klo 17.00
torstai 15.3.2018 klo 17.00
keskiviikko 28.3.2018 klo 17.00
torstai 12.4.2018 klo 17.00
torstai 26.4.2018 klo 17.00
tiistai 8.5.2018 klo 17.00
torstai 24.5.2018 klo 17.00
torstai 7. 6.2018 klo 16.00
keskiviikko 20.6.2018 klo 17.00

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn
mukaisesti.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
kokousaikataululla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteeri
Toimitalon vahtimestari
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Ansiomerkkien myöntäminen 20, 30 ja 40 vuotta seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien
palveluksessa olleille henkilöille
263/01.02.04.02/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 402
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansiomerkkisäännön mukaan
ansiomerkki annetaan hopeisena hopearistein 20 vuoden palveluksesta, hopeisena kultaristein 30 vuoden palveluksesta ja kokonaan
kultaisena 40 vuoden palveluksesta. Merkin saajalle annetaan myös
kunniakirja.
Ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki myönnetään Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien palveluksessa
olevalle henkilölle 2 §:ssä mainitun palvelusajan perusteella, jolloin
palvelusajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut
1) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa
2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään liitettyjen seurakuntien
palveluksessa.
Vuoden 2017 loppuun laskettujen palvelusaikojen perusteella ansiomerkkien saajat ovat seuraavat:
Lastenohjaaja Leena Kinnari

40 v

Kirjanpitäjä Leena Sairanen
A-kanttori Jukka Pietilä
A-kanttori Markku Lautjärvi
Johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski
Diakoniatyöntekijä Ulla Valtonen
Palvelevan puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylä
Siivooja Anne Hongisto

30 v
30 v
30 v
30 v
30 v
30 v
30 v

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Diakoniatyöntekijä Raija Eeva
A-Kanttori Marko Hakanpää
Kappalainen Lasse Mustonen
Kappalainen Outi Toljamo
Kappalainen Johanna Viirros
Diakoniatyöntekijä Sinikka Laine
Nuorisotyönohjaaja Kari Sinkkonen
Tiedottaja Minna Vesanto
Toimistosihteeri Janette Korvenpää

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
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18/2017

Diakoniasihteeri Sari Niemelä
Diakoniatyöntekijä Taina Viljanen
Siivooja-vahtimestari Johanna Laine
Lastenohjaaja Tiina Nieminen

14/44

20
20
20
20

v
v
v
v

Kirkkoherroja ja seurakuntayhtymän yksiköiden johtajia pyydetään
tarkistamaan luettelo ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista kirkkoneuvoston sihteerille.
Ansiomerkkien jaon suorittavat tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Ansiomerkit on jaettu Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa vuoden alkupuolella. Ansiomerkkien jakoajaksi ehdotetaan torstaita 15.2.2018 klo 14.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy merkkien saajat edellä olevan luettelon
mukaan. Samalla päätetään, että ansiomerkkien jakotilaisuus pidetään Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa torstaina 15.2.2018 klo
14.
Tilaisuuteen kutsutaan ansiomerkkien saajien lisäksi kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat ja niiden työpisteiden johtajat, joiden
alaisina on ansiomerkkien saajia. Ansiomerkkien jakajina toimivat
tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio.
Lapsivaikutusten arviointi: Ansiomerkkien jakamisella henkilökunnalle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kaikki seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt
Ansiomerkkien saajat ja heidän esimiehensä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Viestintäyksikkö
Taloustoimisto
Toimitalon vahtimestari
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Nimikirjasta luopuminen
229/07.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 403

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Elokuun 2016 alussa voimaan tullut kirkkolain muutos (407/2016)
poisti seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä velvollisuuden pitää nimikirjaa viranhaltijoista. Nimikirjan pitäminen muuttui siten elokuun
2016 alusta vapaaehtoiseksi. Muutoksen jälkeen vain tuomiokapituli
on velvollinen pitämään nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista.
Asiaa koskeva 2.9.2016 ilmestynyt kirkon työmarkkinalaitoksen
yleiskirje A 4/2016 liitteenä.
Työnantajat kirkossa ovat kunnallisten työnantajien tapaan julkisia
viranomaisia. Siksi nimikirjalain säännökset tietojen luovuttamisesta
koskevat työnantajia jatkossa myös kirkossa. Kirkkolain 6 lukuun on
lisätty uusi 24 a §, joka vastaa nimikirjalain 1 §:n 2 momenttia. Sen
mukaan viranhaltijaa tai työntekijää koskevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan nimikirjalain 6—9 §:ää. Mainitut nimikirjalain pykälät koskevat lähinnä henkilön palkkatietojen sekä häntä koskevien
rangaistustietojen ja henkilötunnuksen luovuttamista. Muuten tietojen luovuttamiseen sovelletaan nimikirjalain 6 §:n nojalla, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.
Kun seurakuntayhtymä luopuu nimikirjan ylläpidosta, sen tulee varmistaa, että sillä on muuten käytettävissään esimerkiksi työsopimuslain 2:4 ja kirkkolain 6:18 mukaiset tiedot, joiden perusteella työnantaja antaa työntekijälle/viranhaltijalle selvityksen työ- ja virkasuhteen
keskeisistä ehdoista. Käytännössä nämä tiedot sisältyvät seurakuntayhtymässä joko yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen viran täyttämisestä tai työsopimussuhteisen kanssa työsopimukseen.
Nimikirjan poistamisen taustalla ovat olleet kirkkolakiin tehdyt muutokset. Nimikirjaa tarvittiin aiemmin mm. kurinpitorangaistusten merkitsemiseen. Koska kurinpitomenettelysäännökset poistuivat kirkkolaista, nimikirjalle ei tältä osin ole enää tarvetta. Myös yhteiskunnallinen kehitys on vähentänyt tarvetta nimikirjan pitämiseen, esimerkiksi
kunnissa nimikirjan pitäminen on ollut vapaaehtoista.
Nimikirjaa on käytetty seurakunnissakin vaihtelevasti. Nimikirjaotteen tarve on vähentynyt, koska erityisesti työnhaussa hyödynnetään muita keinoja vertailla hakijoiden ansioita. Työnantajat ja
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esimiehet saavat riittävät ja nimikirjatietoja yhtenäisemmät tiedot
viranhaltijoista ja työntekijöistä myös seurakunnan käyttämistä
henkilöstöhallinnon ohjelmista ja tietoja saa myös Kirkon
Palvelukeskuksen palkkahallinto-ohjelmasta.
Nykytilanteessa
Status -ohjelmassa päivitettävä nimikirja on jäänyt erilliseksi
saarekkeeksi monipuolisempien ja yhtenäisten henkilöstöhallinnon
rekistereiden ulkopuolelle ja Status-ohjelma ei enää ole yhteydessä
palkanlaskentaohjelmistoihin.
Esimerkiksi Tampereen seurakuntayhtymässä nimikirjan pitämisestä
on luovuttu.
Seurakuntayhtymässämme on valmius nopealla aikataululla laajentaa käytössämme olevaa KirkkoHR -ohjelmistoa henkilöstörekisterillä, joka sisältää henkilötietojen lisäksi koulutus- ja työkokemustiedot
ja korvaa Status-ohjelmassa ylläpidettävän nimikirjan kaikilta niiltä
osin, kuin tietojen kerääminen henkilöstöstä on nykyisen lainsäädännön puitteissa tarkoituksenmukaista.
Nimikirjan ylläpitämisestä luopumiseen liittyvät muut toimenpiteet,
kuten olemassa olevien nimikirjatietojen säilyttäminen ja nimikirjaotteiden antaminen tapahtuvat edellä kuvattua lainsäädäntöä noudattaen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä luovutaan nimikirjan ylläpitämisestä. 1.1.2018 alkaen tietoja ei
enää päivitetä Status -ohjelmassa ylläpidettyyn nimikirjaan. Työnantajan kannalta tarkoituksenmukaisia henkilöstötietoja ylläpidetään
henkilöstöhallinnon KirkkoHR –ohjelmistolla sekä KIPA:n palkkahallinto-ohjelmalla.
Lapsivaikutusten arviointi: Nimikirjan ylläpitämisestä luopumisella ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 10 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje

Jakelu

Kaikki seurakuntayhtymän seurakunnat ja yksiköt
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Hautatoimiston hautojenhoidon toimistosihteerin viran täyttäminen
195/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 404

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Hautojenhoidon toimistosihteeri Eeva Rannikon anottua eläkkeelle
siirtymisen johdosta eroa virastaan 1.3.2018 alkaen, päätti yhteinen
kirkkoneuvosto § 315/2017 31.8. julistaa viran avoimeksi ja haettavaksi 29.9.2017 mennessä sekä valtuutti vt. keskusrekisterin johtaja
(osa-aikainen) Hannu Hurmeen ja vt. keskusrekisterin hoitaja Maria
Wikströmin hoitamaan viran täyttöprosessin siten, että esitys valittavasta henkilöstä tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Täydennettyään pykälän käsittelyn aikana hallintojohtajan alkuperäistä hakuilmoitusta lauseella: Eduksi luetaan perustasoa laajempi
ruotsin kielen taito, julisti kirkkoneuvosto viran auki seuraavalla ilmoitustekstillä:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on haettavana:
HAUTATOIMISTON HAUTOJEN HOIDON TOIMISTOSIHTEERIN
VIRKA
Työtehtäviin kuuluvat hautojen hoidon asiakaspalvelu tiskillä, puhelimitse ja sähköpostitse, laskutukset, suoritusten seuranta, raporttien
laadinta sekä tilastointi. Hoito- ja hallinta-aikojen päättymisilmoitusten lähettäminen omaisille. Sekä sijaistaminen hautatoimiston muissa työtehtävissä.
Toimistosihteerin esimiehenä toimii hautatoimiston hoitaja ja työpaikkana on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri.
Toimistosihteerin viran pätevyysvaatimuksena on merkonomin tai
muu vastaava tutkinto ja hyvä soveltuvuus asiakaspalvelutehtäviin.
Viran menestyksellisessä hoidossa apuna on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä eri it-ohjelmien osaaminen ja hyvä uusien ohjelmien omaksumistaito.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402/60 mukaan, jolloin
viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2013,39 €/kk.
Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista
palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään
15 % peruspalkasta.
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Lisätietoja virasta antaa hautatoimiston hoitaja Maria Wikström p
040-3417253.(18.9. alkaen)
Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu
ev.lut. kirkon jäsen.
Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan
2.3.2018. Työntekijän tulee kuitenkin aloittaa työt ensin työsuhteisena joulukuun 2017 aikana.
Hakuilmoitus julkaistaan evl-rekrytointipalvelussa, oikotiellä, Te-palvelujen sivuilla sekä sisäisessä haussa.
Lisäksi ilmoitus julkaistaan suppeampana, rekrytointisivuille ohjaavana Turun Sanomissa ja Kotimaa-lehdessä sekä ilmoitustaululla.
Virkaa haetaan 29.9.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta ”Hae tätä työpaikkaa”
tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Keskusrekisteri
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: hautatoimiston toimistosihteerin haku
Määräaikaan mennessä virkaa haki kaikkiaan kaksisataakaksikymmentä (220) henkilöä. Yhteenveto hakijoista liitteenä.
Hakijoita paperien perusteella arvioitaessa erityistä huomiota kiinnitettiin soveltuvan koulutuksen ohella laajaan ja monipuoliseen asiakaspalvelukokemukseen, laskutuksen ja reskontran hallintaan sekä
it-taitoihin.
Näiden kriteerien perusteella valikoitui kahdenkymmenenkahden
(22) hakijan joukko, josta haastatteluun päätettiin kutsua kahdeksan
(8) hakijaa, numerot: 35, 46, 50, 54, 105, 117, 176 ja 215. Ennen
haastattelua hakija numero 117 perui hakemuksensa saatuaan töitä
muualta.
Hannu Hurme ja Maria Wikström suorittivat haastattelut Eerikinkadun toimitalossa keskiviikkona 18.10.2017. Haastattelussa syvennettiin papereitten perusteella saatua käsitystä hakijoiden kyvyistä
edellä mainituilla osa-alueilla sekä arvioitiin hakijoiden persoonalli-
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suuden soveltumista hautatoimiston asiakaspalvelutehtäviin.
Papereiden ja haastattelujen perusteella syntyneen kokonaisvaikutelman perusteella haastattelijat päätyivät esittämään virkaan valittavaksi Sanna Leinikkaa hänestä muodostuneen kokonaiskuvan
sekä laajan asiakaspalvelukokemuksen perusteella. Koska avoinna
olevan viran keskeisiin tehtäviin kuuluu rästissä olevien
hautamaksujen karhuaminen, pidettiin Leinikan lisämeriittinä hänen
toimintaansa Lindorff Oy:n perintäasiantuntijana.
Edellä esitetyn selvityksen perusteella päätyivät valmistelijat yksimielisesti esittämään FM Sanna Leinikan valitsemista avoinna olevaan hautatoimiston hautojenhoidon toimistosihteerin virkaan.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan hautatoimiston hautojenhoidon toimistosihteerin virkaan (406/20) 2.3.2018
alkaen FM Sanna Leinikan. Työhön perehdyttämisen vuoksi tulee
valitun erikseen sovittavalla tavalla aloittaa tehtävässään työsuhteisena jo tammikuun 2018 aikana. Ennen viran vastaanottamista hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama, hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimistosihteerin viran täyttämisellä ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 11 Hakemusten yhteenveto

Jakelu

Sanna Leinikka
Muut virkaa hakeneet
Palkkatoimisto
Vt. keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme
Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Valmiustoimikunnan täydentäminen
266/00.00.01.04/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 405

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Valmiustoimikunta käsitteli kokouksessaan 14.9.2017 valmiustoimikunnan kokoonpanoa ja varahenkilökäytänteitä. Toimikunta päätti
esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että valmiustoimikunnan varahenkilöt määräytyvät samoin kuin jäsenen virkatehtävien muutkin sijaisuudet eli sijainen toimii myös valmiustoimikunnan varahenkilönä.
Kirkkoneuvosto on nimennyt valmiuspäällikön varahenkilöksi hautaustoimenpäällikkö Pekka Sorrin, mikä ei normaaliolojen valmiustilanteen näkökulmasta ole optimaalinen ratkaisu.
Valmiustoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että valmiuspäällikön
varahenkilöksi nimetään diakoniasihteeri Sari Niemelä, joka toimii
valmiuspäällikkö, diakoniajohtaja Teemu Hällin sijaisena tämän loma-aikoina. Valmiuspäällikön varahenkilönä Niemelä kutsutaan mukaan valmiustoimikuntaan. Muita valmiustoimikunnan jäsenten varahenkilöitä ei ole perusteltua kutsua mukaan valmiustoimikuntaan,
jotta toimikunnan koko ei kasva liian suureksi. Valmiustoimikunnan
jäsenet ovat kuitenkin velvollisia kertomaan varahenkilöilleen myös
valmiustoimikuntaan liittyvistä varahenkilövastuista. Poikkeusolojen
valmiustilanteen näkökulmasta on perusteltua, että myös hautaustoimenpäällikkö Sorri jatkaa valmiustoimikunnan jäsenenä.
Lisäksi valmiustoimikunta ehdottaa, että seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkö, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen kutsutaan työsuojeluun liittyvän asiantuntemuksensa ja asemansa perusteella valmiustoimikunnan jäseneksi.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy valmiustoimikunnan uudet sijaisjärjestelyt ja nimeää valmiustoimikunnan jäseniksi diakoniasihteeri
Sari Niemelän ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäsen. Samalla Niemelä nimitetään valmiuspäällikön varahenkilöksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Valmiustoimikunnan laajentamisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

Jakelu

§ 405

Valmiustoimikunnan puheenjohtaja Teemu Hälli
Tekla Määttänen
Sari Niemelä

18/2017

21/44

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 406

18/2017

22/44

Piia Norosen ero kirkkovaltuuston varajäsenyydestä
223/00.00.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 406

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Piia Noronen on seurakuntavaaleissa 2014 valittu Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Turun
Mikaelinseurakunnan edustajana.
Piia Noronen on ilmoittanut muuttaneensa pois Turun Mikaelinseurakunnan alueelta ja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on
23.8.2017 on päättänyt hänen luottamustoimensa Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä päättyvän 14.8.2017 alkaen.
Kirkkolain 23 luvun § 2 mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt
kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Turun Mikaelinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Piia Norosen
luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Turun Mikaelinseurakuntaa edustavana varajäsenenä
todetaan päättyneeksi 14.8.2017 alkaen
Lapsivaikutusten arviointi: Varajäsenen luottamustoimesta eroamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Kirkkovaltuusto
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Vuoden 2018 kirkollisveroprosentin määrittäminen
207/02.01.00.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 407

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Esitys kirkollisen veroprosentin ilmoittamisesta vuodelle 2018 oli yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyssä 26.10.2017 § 64. Kokouksessa
esillä olleen asian esittely kuului seuraavasti:
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä
annetun lain 11 luvun 91 a §:n mukaan tuloveroprosentin suuruus
tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Seurakuntayhtymän talouden perusta on veroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero, joten siitä päättäminen on keskeinen osa
talousarvion hyväksymistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua.
Kirkollisveron määrä lasketaan kunnallisverotuksessa veronalaisesta
ansiotulosta, josta vähennetään viranpuolesta tehdyt verovähennykset sekä verovelvollisen esittämät vähennyskelpoiset tulonhankkimiskustannukset ja verohyvitykset. Kirkollisvero saadaan kertomalla
kunnallisverotuksessa verotettavan tulon määrä seurakunnan tuloveroprosentilla.
Kuten kunnallisvero, myös kirkollisvero on käytännössä progressiivinen, vaikka veroprosentti on nimellisesti kiinteä seurakunnittain. Veron progressiivisuus johtuu erilaisista verovähennyksistä, jolloin
efektiivinen veroaste on monissa tapauksissa nimellistä veroprosenttia pienempi.
Kaikkein pienituloisimmat eivät maksa veroa laisinkaan, vaikka kuuluvat kirkkoon. Vuonna 2017 keskimääräisellä 19,91 kunnallisveroprosentilla kunnallisveroa aletaan maksaa noin 14.400 euron vuosipalkasta. Kaarinan kunnallisveroprosentti on 19,75 ja Turun kunnallisveroprosentti on 19,5. Kunnallisveroa aletaan maksaa Kaarinassa
14.284 euron vuosipalkasta ja Turussa 14.103 euron vuosipalkasta.
Vuoden 2016 lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 146.450 henkilöä. Kesäkuun lopussa jäsenmäärä oli
145.681, eli vähennys oli vuoden alusta 769.
Esityslistan liitteenä olevasta laskelmasta 2009–2016 ilme-nee, että
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kahdeksasta tarkasteluvuodesta kaksi, vuodet 2014–2015 ovat ylijäämäisiä. Verotulot jäsentä kohden ovat vaihdelleet 186 eurosta
209 euroon ja kulut yhteensä jäsentä kohden ovat olleet vähimmillään 264 euroa ja ylimmillään 297 euroa. Tilaston luvuista ei ole
poistettu inflaation vaikutusta. Verotuloilla on katettu kuluista vähimmillään 65,7 % ja enimmillään 74,6 %.
Tämän vuoden elokuun lopussa kirkollisverokertymä on 18 miljoonaa euroa, yhteisöverokertymä on 132.000 euroa ja yhteisöveron
valtionkorvauskertymä on 2,8 miljoonaa euroa. Kertymien yhteismäärä on 21,1 miljoonaa euroa, mikä on yli 1,6 milj. euroa (7,2 %)
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöverotulojen poistumisen
vaikutukset näkyvät erityisesti vuonna 2017, koska vuonna 2016
saatiin vielä vanhoilta vuosilta suurempia kertymiä.
Vuoden 2017 talousarviossa kirkollisverotulot on arvioitu 24,8 milj.
euroon, mutta niiden toteutuminen näyttää jäävän 24,5 milj. euroon.
Edellisiltä vuosilta kertyneet yhteisöverot ja valtion korvaus toteutunevat 4,4 milj. euron suuruisina. Verotulokertymä koko vuodelta olisi
noin 28,9 milj. euroa, mikä on noin 1,8 milj. euroa vuotta 2016 vähemmän.
Vuodesta 2016 lukien seurakunnilta poistuivat yhteisöverotulot, ja
tuolloin seurakunnat alkoivat saada valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämä muutos vaikutti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verotulokertymään negatiivisesti yli 1,6 milj. euroa,
kun verrataan vuosien 2015 ja 2016 verotulokertymiä. Vanhoja yhteisöverotuloja saatiin vielä vuonna 2016 noin 850 t euroa.
Vuonna 2016 kirkollisverojen osuus verotuloista oli 83,4 %. Yhteisöverotulojen osuus edellisiltä vuosilta oli verotuloista 2,8 % ja valtion
korvaus oli 13,8 %, yhteensä nämä olivat 16,6 % verotuloista. Yhteisöverotulojen osuus vuonna 2011 oli 19,3 % verotuloista ja kirkollisverojen osuus oli 80,7 %. Vuonna 2014 yhteisöverojen osuus oli 18
% ja kirkollisverojen osuus oli 82 %. Vuonna 2015 yhteisöverojen
osuus oli vielä 18,7 % ja kirkollisverojen osuus oli 81,3 %.
Vuoden 2017 talousarviossa yhteisöveron ja valtion korvausten
osuus on enää 14,9 % verotuloista ja kirkollisverotulojen osuus on
85,1 %. Vuoden 2017 elokuun toteutuneiden tilitysten mukaisesti yhteisöverojen ja valtion korvausten osuus on 14,1 % ja kirkollisverotulojen osuus on 85,9 %.
Kirkollisverotulot olivat vuosina 2010–2011 noin 25 milj. euroa,
vuonna 2012 ne olivat 24,3 milj. euroa, vuonna 2013 noin 26,1 milj.
euroa ja vuonna 2014 noin 25,2 milj. euroa, Vuonna 2015 kirkollisverotuloissa oli pieni nousu niiden ollessa 25,5 milj. euroa ja vuonna
2016 kirkollisverotulot olivat 25,6 milj. euroa.
Vuonna 2013, jolloin taloudellinen tilanne oli heikko, talousarvio
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avattiin ja edellytettiin 10 % sopeuttamistoimia. Kirkkoneuvosto edellytti, että kaikki yli kuuden kuukauden palkkauspäätökset hyväksytettiin kirkkoneuvostossa, myös seurakuntien osalta. Tuolloin jäädytettiin vapautuneiden työtehtävien täyttöjä ja etsittiin erilaisia yhdistelmätoimenkuvia. Irtisanomisia ja lomautuksia ei jouduttu toteuttamaan.
Vuoden 2016 toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli negatiivinen 24,8 milj. euroa, vuosikate oli 3,3 milj. euroa ja 4,1 milj. euron
poistojen sekä 400 tuhannen poistoeron lisäyksen jälkeen tulos oli
-1,2 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa tilikauden tulos on negatiivinen 2,6 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa tuloksesta on
tulossa noin 4,2 milj. euroa negatiivinen, mikäli toimintaan tai kirkollisveroprosenttiin ei tehdä muutoksia.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2017 talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstöön liittyviä ratkaisuja tilanteissa, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Osa-aikaistuksia, vapaaehtoisten osallistumista ja henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointia ja laajentamista tulee myös pitää vaihtoehtona. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja viimeisenä keinona irtisanomisiin. Yksi tapa
vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen.
Vuonna 2016 kirkollisverotulo 1 %:n verolla oli 25.571.422 euroa ja
vuoden 2018 arvion, 24.500.000 euron perusteella 0,1 prosenttiyksikön lisäys kerryttäisi kirkollisverotuloja noin 2.450.000 euroa enemmän. 0,15 prosenttiyksikön lisäyksellä kirkollisverotulot kasvaisivat
noin 3.675.000 euroa. Noin 4,9 miljoonan euron lisäys saataisiin 0,2
prosenttiyksikön korotuksella, 0,25 prosenttiyksikön lisäys toisi kirkollisverotuloja enemmän noin 6.125.000 euroa ja 0,30 prosenttiyksiköllä kirkollisverotulot lisääntyisivät noin 7.350.000 euroa.
Vuoden 2018 talousarviossa esitetään seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentiksi 1,25 %. Kirkollisveroja arvioidaan saatavaksi
30.625.000 euroa.
Yksittäisen seurakuntalaisen, jonka kuukausitulot ovat 2.963 euroa,
veron nousu olisi 0,25 prosenttiyksikön korotuksella noin 6,5 euroa
kuukaudessa ja 78 euroa vuodessa.
Kirkollisveroprosentin nostolla saataisiin ilman veroprosentin nostoa
negatiiviseksi muodostuva tulos positiiviseksi noin 1,8 milj. euroa.
Vuoden 2016 alijäämän ollessa 1,2 milj. euroa negatiivinen – sekä
vuosien 2009–2016 alijäämät huomioon otettuina saataisiin talous
tasapainotettua.
Neljän miljoonan euron vähennys vaatii niin suuria toiminnallisia
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muutoksia, että se ei yhden talousarviovuoden toimenpiteenä ole
mahdollinen. Toimintakuluista 54 % on henkilöstökustannuksia, ja
säästötarve kohdistuisi suurimmaksi osaksi silloin henkilöstömenoihin. Kaikista toimintamenoista 47 % kohdistuu seurakunnalliseen toimintaan (9 ME) ja yhteisiin työmuotoihin (8 ME). Näistä toiminnoista
kohdistuu eniten lapsi- ja nuorisotyöhön sekä diakoniaan ja muihin
palveluihin. Neljän miljoonan euron säästötarpeesta osa väistämättä jouduttaisiin kohdistamaan myös näihin työmuotoihin.
Tulevien vuosien investointeihin on varauduttava. Pallivahan kirkon
ja seurakuntakeskuksen sekä leirikeskusten vaatimien investointien
suuruudesta ei vielä tiedetä. Tuomiokirkon tuleviin perusparannusinvestointeihin on varauduttava.
Vuonna 2016 vuosikate oli 3,3 ME ja investoinnit olivat 1,9 ME. Vuoden 2017 talousarviossa vuosikate on 1,4 ME ja investoinnit ovat
1,9 ME. Vuodelle 2018 on ilman korotusta vuosikatteesta tulossa 0,4
ME negatiivinen ja investoinnit ovat noin 2,3 ME. Ilman kirkollisveron
nostoa tuleviin investointeihin ei olisi käytettävissä lainkaan tulorahoitusta.
Korottamalla kirkollisveroprosenttia 0,25 nyt, veroprosentin korotusta
ei tarvitsisi harkita uudestaan lähitulevaisuudessa.
Äkillisen menojen karsimisen sijaan säästöjä toiminnasta on haettava kestävillä ratkaisuilla, jotka eivät järkytä seurakuntalaisten palveluita. Tällöin on varauduttava siihen, että säästöt toteutuvat pidemmällä ajanjaksolla.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
se vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia vuodelle 2018.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkollisen tuloveroprosentin määräämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Käsittely: Keskustelun aikana kirkkoneuvoston varajäsen Aila Laitinen teki esityksen, että kirkollisveroprosentiksi esitettäisiin 1,15.
Kirkkoneuvoston jäsen Anna Lintunen kannatti esitystä, mutta veti
keskustelun jatkuessa kannatuksensa pois. Kirkkoneuvoston jäsen
Ari Rantanen teki esityksen 1,05 veroprosentista, tätä esitystä ei
kannatettu. Kirkkoneuvoston jäsen Heikki Knuuti kannatti Laitisen
tekemää esitystä 1,15 kirkollisveroprosentista.
Suoritettiin äänestys pohjaesityksenä olevan 1,25 kirkollisveroprosenttiesityksen ja Laitisen esittämän, Knuutin kannattaman 1,15 kir-
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kollisveroprosenttiesityksen välillä.
Äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Mirjo Kanervavuori, Juha
Nappu, Anna Lintunen, Heimo Rinne, Pentti Korhonen, Antti Koponen ja Siv Sandberg.
Laitisen esitystä kannattivat Aila Laitinen, Heikki Knuuti ja Ari Rantanen.
Pohjaesitys valittiin päätösesitykseksi äänin 7-3.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto päätti kirkollisveroprosentin määrittämisestä yhteisen kirkkoneuvoston esittämällä tavalla, eli veroprosentiksi päätettiin
1,25. Pohjaesityksestä poikkeavista esityksistä voitti veroprosentti
1,15, joka asetettiin vastakkain kirkkoneuvoston 1,25 prosentin esityksen kanssa. Äänestys toimitettiin suljetulla lippuäänestyksellä, joka on päätöksenteon julkisuusperiaatetta sääntelevän KJ 7:4 § kannalta ongelmallista. Päätöksenteon oikeellisuuden varmistamiseksi
kirkkovaltuuston tulee käsitellä asia uudelleen ottaen huomioon
Kirkkojärjestyksen päätöksentekomenettelyä koskevat säännökset.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia vuodelle 2018.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aikaisemmassa
käsittelyvaiheessa.
Ei muutoksenhaluoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Vuoden 2018 talousarvioehdotuksesta saadut lausunnot ja niiden johdosta tehdyt
muutosehdotukset, talousarvion toinen lukeminen
103/02.00.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 408

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan 27.9.2017 vuoden 2018 talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että lausunnot ovat vt. talousjohtajalla
viimeistään perjantaina 20.10. Seurakuntaneuvostojen lausunnot
esitetään alla. Annettu vastaus esitetään aina kyseisen seurakunnan
lausunnon jälkeen.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 18.10.2017
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloutta on viimeiset viisi
vuotta hoidettu tiukalla säästökurilla. Verotusjärjestelmän muutos,
jossa seurakunnat menettivät ns. yhteisöverot ja tilalle tuli valtionavustus, merkitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle 1,6 milj.
euron verotulomenetyksiä. Samaan aikaan kustannukset lisääntyivät
keskusrahastomaksujen kasvaessa ja Kirkon palvelukeskuksen
aloittaessa toimintansa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta
vuoden 2017 alusta. Samaan aikaan seurakuntayhtymälle on kertynyt huomattavaa kiinteistöjen korjausvelkaa. Näistä merkittävimmät
ovat Pallivahan kirkon tilanne, Heinänokan leirikeskuksen ongelmat,
Hirvensalon kirkon tilakysymykset ja Tuomiokirkon muutaman vuoden sisällä alkava mittava peruskorjaus. Näillä perusteilla kirkollisveroprosentin 0,25 korotus on välttämätön.
Tuomiokirkkoseurakunta on joutunut luopumaan kuluneen kesän aikana Kupittaan seurakuntakodista. Siellä tapahtunut toiminta on
suurimmaksi osaksi saatu siirrettyä seurakunnan muihin tiloihin. Yksinelävien toiminnalle saatiin korvaavat tilat kuitenkin vasta elokuun
2017 lopulla. Näin ollen seurakuntaneuvosto ei voinut tehdä toiminnan ylläpitämiseen tarvittavasta määrärahasta esitystä ennen elokuuta, koska tarkoituksenmukaista toimitilaa ei työmuodolle ollut. Nyt
toiminta tapahtuu kaksiossa, osoite Vähä Hämeenkatu 12 ja siihen
liittyvässä erikseen vuokrattavassa NNKY:n juhlasalissa. Näin ollen
seurakuntaneuvosto edelleen esittää, että seurakuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2018 osoitetaan Tuomiokirkkoseurakunnalle
yhteisten tehtävien hoitamiseen yksinelävien työlle erillinen 30 000
euron määräraha. Työ kohdistuu Turun ja Kaarinan alueen yksineläviin ja osin vielä laajemmalle.
Kirkkoneuvoston vastaus
Talousarvion ensimmäisessä lukemisessa yhteinen kirkkoneuvosto
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päätti palata sinkkutyön toteuttamiseen talousarvion toisessa lukemisessa.
Seurakuntayhtymän paikallisseurakunnissa on paljon aikuistyötä, joka kohdistuu erilaisiin ryhmiin, ja jonka voidaan katsoa olevan normaalia seurakunnan toimintaa. Tätä työtä seurakunnat tekevät
omien määrärahojensa ja varojensa puitteissa. Seurakuntayhtymässä on meneillään kehittämistyötä eri tahoilla, kuten strategiatyö, ohje- ja johtosääntöjen uudistamiset sekä seurakuntarakenteiden kehittämishanke. Strategiatyössä tulisi suunnitella toiminnan painopistealueita koko seurakuntayhtymän tasolla. Siten on mahdollista saada selkeä kuva siitä, miten eri työaloja organisoidaan ja toteutetaan.
Tähän liittyy oleellisesti myös se, minkälainen päätös saadaan seurakuntarakenteista vuodelle 2019.
Vuoden 2018 talousarviossa ei varata sinkkutoiminnalle talousarviossa määrärahaa. Sinkkutoimintaa käsitellään samanaikaisesti
muun seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien toiminnan strategisen suunnittelun yhteydessä.
Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 18.10.2017
Talousarvioesityksessä annetaan suuntaviittoja talouden tasapainottamiseen. Yhtenä toimenpiteenä esitetään veroprosentin nostoa
1,25 %.
Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on jo muutaman vuoden
ajan esittänyt veroprosentin nostoa, mikä olisi jo tähän mennessä
loiventanut huomattavasti nyt käsillä olevaa alijäämää. Veroprosentin nosto on välttämättömyys, koska paikallisseurakunnissa on tehty
kaikki mahdolliset säästöt henkilöstön ja toiminnan suhteen. Muuten
seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa talousarvioesityksestä.
Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 19.10.2017
Seurakuntaneuvosto katsoo, että talousarviossa Martinseurakunnalle osoitetut taloudelliset resurssit turvaavat hyvin seurakunnan toiminnan vuodelle 2018.
Seurakuntaneuvosto katsoo välttämättömäksi, että Hirvensalon seurakuntakeskuksen korjaus- ja rakennushanke etenee ja vihdoin toteutuu. Nykyisellään tilat ovat erityisesti nuorisotyölle riittämättömät
ja myös toimintaan kelpaamattomat. Nuorisotyö toimii tällä hetkellä
tilapäisissä vuokratiloissa Hirvensalon nuorisotalolla, ja tämä vuokrasopimus on katkolla jo keväällä 2018.
Seurakuntaneuvostolla ei ole muuta huomautettavaa talousarvioesityksestä.
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 25.10.2017
Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto jätti asian pöydälle ja ei
anna lausuntoa.
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Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 10.10.2017
Talousarvioehdotus on laadittu hyvin ja huolella ja siinä on mahdollisimman tarkasti huomioitu taloudellinen kehitys niin seurakuntayhtymässä kuin yhteiskunnassa. Kirkollisveron korotus on hyvin perusteltu ja Maarian seurakuntaneuvosto puoltaa korotusta. Näin seurakuntalaisten laadukas ja hyvä palvelu voidaan taata.
Taloustilanne tulevaisuudessa on haasteellinen mm. Pallivahan seurakuntakeskuksen korjauksen/purkamisen ja uuden toimitilan saamisen osalta sekä tuomiokirkon peruskorjauksen osalta eikä tilannetta
helpota se, että seurakuntalaisten määrän hidas väheneminen jatkuu. Rakennemuutokset ja yhteistyön lisääminen ovat välttämättömät toteuttaa.
Investointien osalta Maarian seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä
Raunistulan seurakuntatalon salaojien uusimista, jotta mahdollisilta
kosteusvaurioilta vältytään. Maarian seurakuntaneuvosto kiittää toteutuneista ja tarpeellisista investoinneista yhteistä kirkkoneuvostoa
ja kiinteistötoimistoa.
Åbo svenska församling 17.10.2017
1) Församlingsrådet är oroligt över det ansträngda ekonomiska läget
och undersöker förslaget att kyrkoskatten höjs till 1,25 %. Det är
bättre att höja rejält en gång än att succesivt vara tvungen att höja
kyrkoskatten de närmaste åren. Därtill behöver samfälligheten en
långsiktig ekonomisk strategi som utgår ifrån att medlemsantalet
sjunker. Oberoende hur många församlingar samfälligheten består
av kommer ekonomin att vara den stora utmaningen i framtiden.
2) Eftersom det i budgetförslaget föreslås att kyrkoskatten höjs bör
budgetmedlen för församlingarna också höjas och sparplanerna på
3 % slopas.
3) Om translatortjänsten på 50 % slopas bör det budgeteras medel
för inköp av översättningstjänster. Översättningstjänsterna bör köpas från en översättare som är insatt i kyrkliga termer och kyrklig förvaltning. Åbo svenska församlings medarbetare kan inte belastas ytterligare med översättningsarbeten.
4) Bokningsservicen som avlastar de finska församlingarnas församlingssekreterare måste också fungera på svenska. Så länge Åbo
svenska församlings församlingssekreterare bokar förrättningar tvingas församlingen anställa en vikarie åt henne under hennes semestrar. Det här belastar församlingens ekonomi.
5) Församlingen är glad över att Aurelias stolar och hiss tagits med i
investeringsplanen för 2019. Både investeringarna är nödvändiga
men kan vänta ett år.
Kyrkorådets svar:
Det gemensamma kyrkorådet har tillsatt en strategigrupp med uppgift att utarbeta en strategi för samfälligheten. Ekonomistrategin kan
utarbetas som en del av samfällighetens strategi. Strategigruppens

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 408

18/2017

31/44

åsikt om strategins innehåll är dock inte ännu klar.
Som Åbo svenska församling i sitt utlåtande konstaterar, kommer
ekonomin att utgöra en stor utmaning i framtiden. Därför vore det
bra att tillsätta en separat arbetsgrupp som förbereder antigen den
ekonomiska synpunkten till samfällighetens strategi eller en egen
strategi för ekonomin. Detta förutsätter att strategigruppen och den
ekonomiska arbetsgruppen samarbetar under förberedningsprocessen. Ekonomistrategin kan inte vara separat från samfällighetens
strategi utan efter att den blivit färdig, bör den anslutas som en del
av samfällighetens nya strategi. I och med att strategiarbetet framskrider ser vi tydligare hur man borde förbereda ekonomistrategin.
Trots att den kyrkliga inkomstskattesatsen höjs, bör vi planera hur vi
möjligen genom verksamheten kan spara pengar i hela samfälligheten och dess församlingar. En stabil ekonomi skapar trygghet, möjliggör verksamheten och skapar möjligheter att utveckla verksamheten. Sedan år 2016 har vi strävat efter att årligen spara 3 % i samfällighetens enheter samt i församlingarna. Dessa årgärder kan möjligen under året 2018 leda till det att man sparar genom så kallad osthyvelprincip, vilken inte är den bästa lösningen om man tänker på
verksamheten och ekonomin. I flera år har församlingarnas budgetmedel i helhet förblivit oförändrad, fast kostnaderna samt lönerna
har stigit under åren. Vi måste ta hänsyn till detta, vid uppdateringen
av systemet om fördelning av anslag mellan församlingarna.
Man måste leta efter besparingar i den stora helheten, då det är till
nytta på hela samfällighetens nivå. I första hand bör vi hela tiden
kontinuerligt betrakta och förbättra verksamheten. Praktiska frågor
med hjälp av vilka vi kan möjliggöra en sund ekonomi och till vilka vi
kan svara med att bl.a. fastställa ekonomistrategi är till exempel följande:
·
Man måste känna till förmannens uppgifter och ansvar i ekonomiförvaltningen och ledarskap.
·
På samfällighetens nivå måste man utreda och vara medveten
om de strategiska frågorna i ekonomin.
·
Man måste betrakta processer i samband med bl.a.
årsplaneringen av verksamhet och ekonomi.
·
I första hand bör man köra olika rapporter och ha kontroll över
dem för att behärska kostnader.
·
Långsiktig investeringsplanering.
·
Fungerande inre övervakning.
·
Tjänster som säljs borde prissättas på rätt nivå.
Det är klart att Åbo svenska församlings egen personal inte kan ta
ansvar för översättningstjänster. Utöver församlingarna behöver
även samfälligheten översättningstjänster. Man måste ta hand om
översättningar till och från svenska. För detta ändamål upptas till
budgeten på kostnadsställe för förvaltning 20.000 euro för översättningstjänster.
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Reservationstjänsten på svenska kan skötas om genom att anställa
vikarier till centralregistret under sommartiden. Då behöver inte Åbo
svenska församling anställa vikarie för församlingssekreterans sommarlov.
Suomennos:
1) Seurakuntaneuvosto on huolissaan kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ja tukee esitystä kirkollisveron nostosta 1,25 %:iin. Parempi korottaa kunnolla kerralla kuin joutua toistuvasti korottamaan
kirkollisveroa lähivuosina. Lisäksi seurakuntayhtymä tarvitsee pitkäntähtäimen talousstrategian joka lähtee siitä, että jäsenmäärä laskee. Riippumatta siitä montako seurakuntaa yhtymässä on, tulee talous olemaan tulevaisuuden suuri haaste.
2) Koska talousarviossa esitetään kirkollisveron nostoa, pitää seurakuntien talousarviomäärärahoja myös nostaa ja 3 % säästösuunnitelmista luopua.
3) Jos kielenkääntäjän 50 % virasta luovutaan pitää talousarviossa
varata määrärahaa käännöspalvelujen ostamiseen. Käännöspalvelut
pitää ostaa kielenkääntäjältä, joka on perehtynyt kirkollisiin termeihin
ja kirkolliseen hallintoon. Turun ruotsalaisen seurakunnan työntekijöitä ei voi enää rasittaa käännöstyöllä.
4) Varauspalvelu, joka helpottaa suomenkielisten seurakuntien seurakuntasihteerien työtä täytyy saada toimimaan myös ruotsiksi. Niin
kauan kuin ruotsalaisen seurakunnan seurakuntasihteeri tekee toimitusvaraukset, on seurakunnan palkattava sijainen hänen lomiensa
ajaksi. Tämä rasittaa seurakunnan taloutta.
5) Seurakunta on iloinen, että Aurelian tuolit ja hissi on otettu vuoden 2019 investointisuunnitelmaan. Molemmat investoinnit ovat välttämättömiä, mutta voivat odottaa yhden vuoden.
Kirkkoneuvoston vastaus:
Yhteinen kirkkoneuvosto on perustanut seurakuntayhtymään strategiatyöryhmän, jonka tehtävänä on strategian laatiminen. Talousstrategia voidaan tehdä osana seurakuntayhtymän strategiaa. Perustetun strategiatyöryhmän kanta siihen, minkälainen strategia tulee olemaan, ei kuitenkaan ole vielä selvillä.
Talous tulee, kuten Turun ruotsalaisen seurakunnan lausunnossa
todetaan, olemaan suuri haaste tulevaisuudessa. Sen vuoksi voisi
olla hyvä perustaa myös oma työryhmä, joka valmistelee joko strategian talousnäkökulmaa tai kokonaan erillisen talousstrategian. Tämä
edellyttää, että strategiatyöryhmä ja talousstrategiaa valmisteleva
työryhmä tekevät yhteistyötä valmisteluprosessin aikana. Talousstrategia ei voi olla irrallinen seurakuntayhtymän strategiasta, ja siksi
se nivotaan valmistuttuaan osaksi uutta strategiaa. Talousstrategian
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valmistelemistapa selkeentyy strategiatyön edetessä.
Kirkollisveron nostamisesta huolimatta koko seurakuntayhtymässä
ja sen paikallisseurakunnissa on suunniteltava toimintaa ja toiminnan suunnittelun avulla mahdollisesti saatavia säästöjä. Vakaa talous tuo turvallisuutta, mahdollistaa toiminnan ja antaa mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Kolmen prosentin yksikkö- ja seurakuntakohtaiset säästöedellytykset ovat vuodelta 2016, ja saattavat vuonna 2018 johtaa siihen, että säästöjä toteutetaan ”juustohöylämenetelmällä”. Tämä ei välttämättä ole toiminnan ja talouden kannalta paras ratkaisu. Seurakuntien yhteinen kokonaismääräraha on usean
vuoden ajan pysynyt samalla tasolla, vaikka kustannus- ja palkkataso ovat vuosien varrella nousseet. Nämä seikat on otettava huomioon, kun seurakuntien määrärahajakomallia päivitetään.
Säästöjä on haettava ”isossa kuvassa”, jolloin hyöty on koko seurakuntayhtymän tasolla. Toiminnan jatkuva tarkastelu ja sen parantaminen ovat tässä avainasemassa. Käytännön asioita, joiden avulla
mahdollistetaan hyvää taloudenhoitoa, ja joihin voidaan vastata
muun muassa talousstrategialla, ovat esimerkiksi:
·
·
·
·
·
·
·

on tiedostettava esimiehen tehtävät ja vastuut talouden
hallinnassa ja johtamisessa
koko yhtymän tasolla on selvitettävä ja tiedostettava strategiset
talouskysymykset
prosessien tarkastelu muun muassa toiminnan ja talouden
vuosisuunnittelussa
kustannusten tunnistaminen sekä niiden hallinta ja tässä
erityisesti erilainen raportointi sekä raporttien lukeminen ovat
avainasemassa
pitkäjänteinen investointisuunnittelu
toimiva sisäinen valvonta
oikean tasoinen hinnoittelu myytävissä palveluissa

On selvää, että ruotsalaisen seurakunnan oma väki ei pysty vastaamaan käännöspalvelutarpeisiin. Paikallisseurakuntien lisäksi koko
seurakuntayhtymän tasolla on tarvetta käännöspalveluihin. Ruotsinkieliset käännökset on hoidettava. Tätä varten talousarvioon varataan hallinnon kustannuspaikalle käännöspalveluihin 20.000 euroa.
Varauspalvelun toimiminen myös ruotsinkielisenä voidaan hoitaa
keskusrekisterin kesälomasijaisuusjärjestelyin. Seurakunnan ei näin
ollen tarvitse palkata sijaista seurakuntasihteerin kesäloman ajaksi.
Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto 25.10.2017
Ei huomautettavaa.
Turun Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto lausuu kiitoksensa
siitä, että Henrikinkirkon sisääntulotien perusparannus on otettu seurakuntayhtymän investointisuunnitelmaan.
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Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto 11.10.2017
Seurakuntaneuvosto antaa seuraavan lausunnon talousarvioesityksestä: Seurakuntaneuvosto kannattaa kirkollisveron nostamista
1,25%:iin. Muilta osin seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa
talousarvion suhteen.
Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 11.10.2017
Seurakuntaneuvosto näkee ehdotukseen sisältyvän kirkollisveron
korotusesityksen olevan perusteltu, mutta lausuu kantanaan, että
veroprosentti tulisi nostaa vain 1,15 %:iin. Tarkka taloudenpito ja toimintojen ja resurssien käytön järkevöittäminen ratkaisevat seurakuntayhtymän talouden kehityksen, eivät veronkorotukset.
Lisäksi seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteessä 1 § 104 esitetyn
määrärahajaon Kaarinan seurakunnan kustannuspaikoille.
Kirkkoneuvoston vastaus
Yhteinen kirkkovaltuusto on 26.10.2017 kokouksessaan päättänyt
kirkollisveron nostamisesta 1,25 prosenttiin.
Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto ei ole antanut lausuntoa.

Johtoryhmä
Johtoryhmä on 31.10.2017 käsitellyt talousarvioon tehtäviä muutoksia. Ainoa talousarviomuutos, joka käsittelyssä tuli, on seurakuntaneuvostoille annettavassa vastineessa mainittu 20.000 euron määräraha ruotsinkielisten käännöspalveluiden ostoon.
Talousarvion toiseen lukemiseen on lisäksi tehty ensimmäisessä käsittelyssä tehdyt korjaukset ja muutokset. Näistä on lista esityslistan
liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto
1.
merkitsee tiedokseen seurakuntaneuvostojen lausunnot
2.
päättää antaa esitetyt vastaukset lausuntoihin
3.
päättää hyväksyä 20.000 euron määrärahalisäyksen vuoden
2018 talousarvioon hallinnon kustannuspaikalle käännöspalveluiden ostamista varten
4.
päättää hyväksyä talousarvioehdotukseen tehdyt korjaukset ja
muutokset
5.
päättää lähettää seurakuntaneuvostojen lausunnot ja niihin
annetut vastaukset edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle
6.
päättää lähettää vuoden 2018 talousarvioehdotuksen, osat
1-5, edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Lapsivaikutusten arviointi: Talousarvioehdotuksen käsittelyllä ja
lähettämisellä kirkkovaltuustolle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Ei muutoksenhakuoikeutta.
Käsittely:

Käsittelyn aikana talousarviota muutettiin seuraavasti
1. Lisättiin 10 000 euroa kirkkoneuvoston jäsen Juha Napun
aloitteen mukaisesti Tarton Marian seurakunnan avustamiseen.
2. Korjattiin kirkon keskusrahastomaksu kirkolliskokouksen
päätöksen mukaisesti 6,5 prosentiin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.

Liitteet

Liite 12 Tuomiokirkkoseurakunnan lausunto talousarviosta 2018
Liite 13 Mikaelinseurakunnan lausunto talousarvioehdotuksesta
2018
Liite 14 Martinseurakunnan lausunto vuoden 2018 talousarviosta
Liite 15 Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto
vuoden 2018 talousarviosta
Liite 16 Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto
vuoden 2018 talousarvioehdotuksesta
Liite 17 ÅSF utlåtande om budgeten
Liite 18 Turun ruotsalaisen seurakunnan lausunto vuoden 2018
talousarviosta
Liite 19 Henrikinseurakunnan lausunto vuoden 2018
talousarviosta
Liite 20 Paattisten seurakunnan lausunto vuoden 2018
talousarviosta
Liite 21 Kaarinan seurakunnan lausunto vuoden 2018
talousarviosta
Liite 22 9.11. talousarvioehdotus käyttötalousosa
Liite 23 9.11. talousarvioehdotus investointiosa
Liite 24 9.11. talousarvioehdotus henkilökuntaliite
Liite 25 9.11. talousarvioehdotus hautainhoitorahasto
Liite 26 9.11. talousarvioehdotus Piikkiön hautainhoitorahasto
Liite 27 Toimintakateyhteenveto pääluokittain
Liite 28 Lista ensimmäisen käsittelyn jälkeen tehdyistä
muutoksista

Jakelu

Kirkkovaltuusto
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Turun Pernossa, Pernontie 33, sijaitsevan tontin vuokraaminen
227/03.01.00.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 409

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Turun Pernon
kaupunginosassa tontin kiinteistötunnus 853-066-0024-0004
pinta-alaltaan 3.589 m2. Tontilla on rakennusoikeutta 1.435 krs-m2
ja kaavamerkintä YK eli yleisten rakennusten alue.
Vahvistetun kiinteistöstrategian mukaan ei seurakuntayhtymä eikä
Mikaelinseurakunta tarvitse tonttia käyttöönsä ja siten se on
luovutuslistalla.
Plus Hoivakiinteistöt Oy on kiinnostunut vuokraamaan tontin
osoitteessa Pernontie 33 tarkoituksenaan toteuttaa tontille
vammaisten asumispalveluyksikkö. Liitteenä kartat alueesta.
Tontti vuokrataan seuraavin ehdoin:
Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuokra-aika alkaa 1.1.2019.
Vuokra-aikaa voidaan tarvittaessa molempien osapuolten niin
halutessa jatkaa. Vuokran määrä on 12.126 € vuodessa ja se
vastaa suuruudeltaan 5 %:n vuokran määrää tontin arvioidusta
myyntihinnasta 242.515 € eli 169 euroa/krs-m2. Vuokra on sidottu
elinkustannusindeksiin. Vuokravakuutena on kolmen vuoden
vuokran määrää vastaava pankkitalletus. Vuokran lisäksi
vuokralaiselta veloitetaan vuosittain erikseen kiinteistöveroa
vastaava summa. Vuokrauksen päätyttyä seurakuntayhtymällä on
mahdollisuus lunastaa tontilla olevat rakennukset niiden teknisestä
arvosta. Jos seurakuntayhtymä ei tätä mahdollisuutta käytä, on
vuokralainen velvollinen siirtämään rakennukset pois ja saattamaan
alue alkuperäistä kuntoa vastaavaan asuun.
Liitteenä vuokrasopimus.
Kirkkolain mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamiseen tarvitaan
kirkkovaltuuston määräenemmistön päätös seuraavasti:
Kirkkolain 9. luku 3 § 2. momentti:
Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa
läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston
jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee
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4) kiinteän omaisuuden luovuttamista.
Edelleen kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymä vuokraa Plus Hoivakiinteistöt Oy:lle
Turun Pernon kaupunginosasta tontin osoitteessa Pernontie 33,
kiinteistötunnus 853-066-0024-0004, vuokrasopimuksen mukaisesti
50 vuodeksi.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy tontin vuokrauksen ja tuomiokapituli
sen vahvistaa, valtuuttaa kirkkoneuvosto kiinteistöjohtajan
allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen
vähäisiä teknisiä muutoksia.
Lapsivaikutusten
arviointi:
Tontin
vuokraamisella
ei
ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 29 Kartat tontista Pernontie 33
Liite 30 Maanvuokrasopimus, Pernontie 33

Jakelu

Kirkkovaltuusto
Kiinteistötoimisto
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Muut asiat
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. Kirkkoneuvoston jäsen Juha Napun aloite, joka käsiteltiin § 408
ennen talousarviokäsittelyä:
Aloite
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto teki
opintomatkan Baltiaan lokakuussa 2017. Matkaohjelmaan sisältyi
vierailu Tarton Marian seurakunnassa kirkkoherra Joona Toivasen
vieraina.
Tarton Marian seurakunta on joillekin yhtymän luottamushenkilöille
tuttu jo aiemmista yhteyksistä. Vierailu vahvisti aiempaa käsitystä
virkeästä, aktiivisesti toimivasta ja toiveikkaasta seurakunnasta.
Seurakunnan kirkkona on alunperin toiminut vuonna 1842 vihitty
Tarton Marian kirkko. Kirkko tuhoutui pahoin sodassa vuonna 1941.
Vuonna 1956 kirkko takavarikoitiin muuhun käyttöön ja pitkien vaiheiden jälkeen kirkko saatiin takaisin seurakunnalle vasta vuonna
2008, sen toimittua urheilusalina lähes 50 vuotta.
Vuonna 2018 Viro täyttää 100 vuotta ja vuosi 2019 on Viron laulujuhlien 150. juhlavuosi. Tarton Marian kirkkoa on kutsuttu Viron kansallisen heräämisen synnyinkodiksi. Tarton Marian kirkko halutaan
restauroida vuoden 2019 Viron laulujuhlia varten. Restaurointi olisi
suuri lahja myös Tartolle ja virolaiselle kulttuurille. Vierailun yhteydessä kirkkoneuvosto sai omin silmin todeta, että kunnostusprojektia
on jo aloitettu mm. pääportaiden kunnostuksella sekä pihan laatoituksella. Paikan päällä on siis jo ryhdytty sanoista tekoihin.
Kirkkoherra Toivasen mukaan kustannusarvio restaurointiprojektille
on arviolta n. 5 miljoona euroa. Ymmärrettävästi seurakunta on kiitollinen kaikesta ulkopuolisesta avusta projektin eteenpäinviemiseksi.
Auttamalla eteläistä veljeskansaamme heidän mittavassa projektissaan toteutamme samalla kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää.
Me allekirjoittaneet Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenet esitämme, että seurakuntayhtymän kahden
seuraavan vuoden kansainvälisen diakonian erityiskohteeksi valitaan Tarton Marian kirkon restaurointiprojekti ja että yhtymän vuoden 2018 budjettiin varataan 10.000 euron määräraha restaurointiprojektin tukemiseksi. Lisäksi esitämme, että vähintään vastaavaan
tukisummaan varaudutaan alustavasti myös vuoden 2019 budjetissa, jolloin kokonaistuen määräksi tulee vähintään 20.000 euroa. Tu-

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

09.11.2017

§ 410

18/2017

39/44

kisumma olkoon samalla Yhtymän lahja 100-vuotiaalle Virolle ja sen
kansalle.
Turussa 9.11.2017
Juha Nappu
Merja Ainasoja
Mirjo Kanervavuori
Heikki Knuuti
Pentti Korhonen
Anna Lintunen
Juha Nappu
Siv Sandberg
Helmi-Riitta Toivari
2. Kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja esitti, että kirkkovaltuuston
kokouksen nimenhuutoon liittyvät asiapaperit on laitettava asianmukaiseen kuntoon, ettei kirkkovaltuuston kokouksen nimenhuudossa
enää tule viivytyksiä eikä virheitä osallistujalistassa olevien
virheellisten nimien vuoksi.
3. Kirkkoneuvoston 14.9.2017 asettama ohje- ja johtosääntötyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja aikataulullisesti asia etenee
seuraavasti: johtoryhmän käsittely 14.11.2017 ja yhteisen
kirkkoneuvoston käsittely 23.11.2017. Koska sekä yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat
estyneet osallistumasta 14.11.2017 johtoryhmän kokoukseen,
esittää ohje- ja johtosääntötyöryhmän puheenjohtaja, että kyseisen
asian esittelee johtoryhmässä ja kirkkoneuvostossa ohje- ja
johtosääntötyöyhmän jäsen kirkkoherra Ville Niittynen.
Esitys:

Ohje- ja johtosääntötyöryhmän laatiman esityksen uudeksi
hallintoviraston
johtosäännöksi
esittelee
johtoryhmässä
ja
yhteisessä kirkkoneuvostossa kirkkoherra Ville Niittynen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 411

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 09.11.2017 § 412
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 9.11.2017 § 394-412

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä 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: 394,395,396,397, 398, 399, 400, 401, 406, 407, 408, 410,411, 412
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 402, 403, 404, 405, 409
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 402, 403, 404, 405, 409
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti
(telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

HANKINTAOIKAISU

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
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n tekeminen
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Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisu Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
n sisältö
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
·

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Telekopio: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
·

Valitusaika
30 päivää

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: 02 279 7001
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
·

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Eteläranta 8, PL 210, 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
·

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 Meritullinkatu 10, 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)

30 päivää
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Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

