Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.02.2017

§ 66

Yhteinen kirkkoneuvosto

3/2017

1/55

16.02.2017

Aika

16.02.2017 klo 17:00 - 18:30

Paikka

Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3.krs, Turku.
Esteilmoitukset: turku.kirjaamo@evl.fi

Käsitellyt asiat
§
66
67
68
69
70
71
72

Liitteet

73
74
75
76
77
78

1

79
80
81

2

82

3

83
84
85
86
87
88
89
90
91

4

Otsikko
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus
Kokouksen päätösvaltaisuus
Esityslistan hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuuston 2.2.2017 kokouksen päätösten
täytäntöönpano
Varajäsenen nimeäminen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle
ja varapuheenjohtajalle kirkkovaltuustoon
Kirkkoneuvoston edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin
2017 -2018
Johtoryhmän asettaminen vuosiksi 2017-2018
Vuosikertomustoimikunnan asettaminen
Kassantarkastajan nimeäminen vuosiksi 2017-2018
Keskusrekisterin toimistosihteeri Sari Anttilan tehtävän
vaativuusryhmän määrittäminen

Sivu
5
6
7
8
9
10
11

Itseoikaisu kasvatusasiainkeskuksen nuorisosihteeri Iikka
Viitasen palkkauksen vaativuusryhmämäärittelyyn
Musiikkitoimikunnan asettaminen vuosiksi 2017-2018
Diakoniakeskuksen vammaistyön diakoniatyöntekijän viran
täyttäminen
Diakoniakeskuksen toimistonhoitajan viran määräaikainen
täyttäminen
Keskusrekisterin toimistosihteeri Raija-Leena Loisan
työsuhteen jatkaminen 31.12.2018 saakka
Keskusrekisterin toimistosihteeri Eeva-Liisa Lidénin
työsuhteen jatkaminen 31.12.2018 saakka
Nestor Santosen palkkaaminen varauspalveluprojektiin
määräaikaiseen toimistosihteerin työsuhteeseen
Keskusrekisterin henkilöstötilanne ja keskusrekisterin
johtajan viran avaaminen
Keskuskirjanpidon tiliasema marraskuussa ja investointien
toteutumavertailu joulukuussa 2016
Verokertymä tammikuulta 2017
Lähetysjärjestöille vuoden 2017 talousarviossa varatun
määrärahan jakaminen
Muut asiat
Muutoksenhaku

25

15
16
18
20
22
23

26
28
30
32
34
35
36
42
44
46
51
52

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.02.2017

92

§ 66

Kokouksen päättäminen

3/2017

2/55

53

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.02.2017

§ 66

3/2017

3/55

Osallistujat

Järvensivu Jukka
Lehikoinen Jouni
Mäntylä Heikki
Niittynen Ville
Norvasuo Tuomo
Rinne Katri
Toljamo Outi
Bäck Mia
Heino Paula
Hurme Hannu
Hörkkö Jaana
Kallio Hannu

Tehtävä
Lisätiedot
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
jäsen, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
kirkkoherra
kirkkoherra
Poistui § 86 aikana
kirkkoherra
kirkkoherra
Poistui § 87 aikana
kirkkoherra
vs.kirkkoherra
vs.kirkkoherra
tiedotuspäällikkö
yhteisten työmuotojen johtaja
vt.talousjohtaja
hallintojohtaja, toimielimen sihteeri

Poissa

Hermonen Merja
Kosola Seppo

kirkkoherra
esittelijä, kiinteistöjohtaja

Muu

Makkonen Heli-Maarit

tekninen sihteeri, läsnäolo-oikeus

Läsnä

Nimi
Rinne Heimo
Korhonen Pentti
Ainasoja Merja
Heikkilä Auvo
Kanervavuori Mirjo
Knuuti Heikki
Lintunen Anna
Nappu Juha
Rantanen Ari
Sandberg Siv
Toivari Helmi-Riitta
Lukander Harri
Nurmio Merja

Allekirjoitukset
Heimo Rinne
puheenjohtaja

Hannu Kallio
sihteeri

Käsitellyt asiat
§66 - 92
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa (pvm)
Auvo Heikkilä

Merja Ainasoja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
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Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 66

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 67

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 68

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 69

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Käsittely:

Puheenjohtaja esitti, että lisälistan asiat käsitellään hallintojohtajan
esiteltävien asioiden jälkeen ennen talousjohtajan esiteltäviä asioita.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 70

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auvo Heikkilä ja Merja Ainasoja.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 71

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
-Tuomiokapituli on 6.2.2017 N:o 39 päättänyt myöntää vuorotteluvapaalain, kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin, 41 §:n 2 ja 4 momentin ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b-kohdan ja 9 §:n 1 momentin
nojalla pastori Pasi Jaakkolalle virkavapautta Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen virasta vuorotteluvapaata varten ajalle
3.5.-29.10.2017.
- Tuomiokapituli on 6.2.2017 N:o 40 päättänyt antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin ja vuorotteluvapaalain §9 nojalla pastori
Matti
Hernesaholle
viranhoitomääräyksen
Turun
Mikaelinseurakunnan
kappalaisen
viransijaiseksi
ajalle
3.5.-29.10.2017;
- kehottaa seurakuntaa antamaan pastori Hernesaholle KL 6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.
3. Pöytäkirjoja
- Kiinteistölautakunta1/30.1.2017
- Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 2/6.2.2017
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuuston 2.2.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano
74/00.02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 72
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

1§

Kokouksen avaus
Ei toimenpiteitä

2§

Kokouksen laillisuus
Ei toimenpiteitä

3§

Kokouksen päätösvaltaisuus
Ei toimenpiteitä

4§

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ei toimenpiteitä

5§

Tuomiokapitulin ilmoitus kirkkoneuvoston
puheenjohtajan määräämisestä vuosiksi 2017-2018
Ilmoitus Heimo Rinteelle

6§

Krkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi
2017-2018
Kirkkovaltuusto valitsi keskuudestaan Harri Lukanderin.
Ilmoitus Harri Lukanderille

7§

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi
2017-2018
Kirkkovaltuusto valitsi varapuheenjohtajaksi Merja
Nurmion.
Ilmoitus Merja Nurmiolle

8§

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi
2017 -2018
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Pentti Korhosen
Ilmoitus Pentti Korhoselle

9§

Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta
vuosiksi 2017-2018
Kirkkovaltuusto päätti valita yhteiseen kirkkoneuvostoon
vuosiksi 2017 -2018 varapuheenjohtajan lisäksi
seuraavat yhdeksän (9) jäsentä siten, että yhteiseen
kirkkoneuvostoon tulee jäsen jokaisesta
seurakuntayhtymään kuuluvasta seurakunnasta:
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Nappu Juha, Henrikinseurakunta
Ainasoja Merja, Kaarinan seurakunta
Rantanen Ari, Katariinanseurakunta
Korhonen Pentti, Maarian seurakunta
Knuuti Heikki, Martinseurakunta
Lintunen Anna, Mikaelinseurakunta
Heikkilä Auvo, Paattisten seurakunta
Toivari Helmi-Riitta, Tuomiokirkkoseurakunta
Sandberg Siv, Åbo svenska församling
Ilmoitus valituille.
10 §

Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi
2017-2018
Kirkkovaltuusto päätti valita yhteisen kirkkoneuvoston
jäsenille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2017
-2018 seuraavat:
varsinainen jäsen:
varajäsen:
Henrikinseurakunta
Nappu Juha
Kaarinan seurakunta
Ainasoja Merja
Katariinan seurakunta
Rantanen Ari
Maarian seurakunta
Korhonen Pentti
Martinseurakunta
Knuuti Heikki
Mikaelinseurakunta
Lintunen Anna
Paattisten seurakunta
Heikkilä Auvo
Piikkiön seurakunta
Kanervavuori Mirjo
Tuomiokirkkoseurakunta
Toivari Helmi-Riitta
Åbo svenska församling
Sandberg Siv
Ilmoitus valituille.

11 §

Luojola Hilkka
Laitinen Aila
Salminen Päivi
Ketola Mika
Itähaarla Sakari
Pennanen Matti
Haapsaari Marika
Hellsten Jorma
Koponen Antti
Nyberg Lars

Yhteisen diakoniatyön johtokunnan valinta vuosiksi
2017 -2018
Kirkkovaltuusto päätti valita diakoniatyön johtokuntaan
vuosiksi 2017 -2018 seuraavat henkilöt:
Gustafsson Irja, puheenjohtaja
Rantanen Matti
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Pöytäkirja
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Ranti Pirjo
Nevalainen Paavo
Suomela Hanna
Nummela Olavi
Wennerström Lillemor
Kiviö Anna-Liisa, varajäsen
Tiensuu Pirjo, varajäsen
Varajäsenten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys.
Ilmoitus valituille
12 §

Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan valinta vuosiksi
2017-2018
Kirkkovaltuusto päätti valita yhteiseen kasvatusasiain
johtokuntaan vuosiksi 2017 -2018 seuraavat henkilöt:
Jaakola Jaana, puheenjohtaja
Kankaristo Tytti
Laine Jukka
Laato Anni
Lehtiö-Vainio Anniina
Erkkilä Raimo
Isolauri Hannu
Holmroos Mari, varajäsen
Välimäki Virve, varajäsen
Varajäsenten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys.
Ilmoitus valituille.

13 §

Yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan valinta vuosiksi
2017-2018
Kirkkovaltuusto päätti valita sielunhoitotyön
johtokuntaan vuosiksi 2017 -2018 seuraavat henkilöt:
Uhinki Ailo, puheenjohtaja
Kauhaniemi Raili
Palmu Heikki
Huoponen Kirsi
Vehanen Riitta
Jarvansalo Matti
Väyrynen Tomi
Luutonen Sinikka, varajäsen
Siivonen Riitta, varajäsen
Varajäsenten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys.
Ilmoitus valituille.

14 §

Kiinteistölautakunnan valinta vuosiksi 2017-2018
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Kirkkovaltuusto päätti valita kiinteistölautakuntaan
vuosiksi 2017 -2018 seuraavat henkilöt:
Raunio Eevi, puheenjohtaja
Koskivaara Eija
Mikkonen Urmas
Pajula Raili
Luojola Ilari
Niskanen Matti
Björkman Susanne
Kari Kirsti, varajäsen
Kaukonen Kari, varajäsen
Koivusalo Erkki, varajäsen
Varajäsenten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys.
Ilmoitus valituille.
15 §

Lisätalousarvio eräiden tapahtumien järjestelykuluihin
Ilmoitus taloustoimistolle.

16 §

Muut asiat
Valtuustoaloite seurakuntien jäsenmäärän vähenemisen
syiden selvittäminen
Ilmoitus kirkkoneuvostolle asianmukaista valmistelua
varten.

17 §

Muutoksenhaku
Ei toimenpiteitä

18 §

Kokouksen päättäminen
Ei toimenpiteitä

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuuston 2.2.2017 kokouksen
päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Ei jakelua
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Varajäsenen nimeäminen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
kirkkovaltuustoon
15/00.00.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 73
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneinä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla
kirkkovaltuuston kokouksessa. Hän saa ottaa kokouksessa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu.
Kirkkoneuvoston nimeämänä edustajana vuosina 2017-2018 on ollut kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää nimetä kirkkovaltuustoon vuosiksi 2017 –
2018 kirkkojärjestyksen 8. luvun 7 §:n tarkoittamaksi edustajaksi, joka on saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Merja Ainasojan.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkoneuvoston edustajan nimeämisellä
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Merja Ainasoja
Kirkkovaltuusto
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Kirkkoneuvoston edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin 2017 -2018
14/00.00.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 74
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Voimassa olevien johtosääntöjen mukaan kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisen diakoniatyön
johtokunnan, yhteisen kasvatusasiain johtokunnan, yhteisen sielunhoitotyön johtokunnan ja kiinteistölautakunnan kokouksissa.
Kirkkoneuvoston toimikaudella 2015 – 2016 edustus oli seuraava:
Yhteinen diakoniatyön johtokunta – erikoissairaanhoitaja Merja Nurmio
Yhteinen kasvatusasiain johtokunta – luokanopettaja Pekka Saarela
Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta – forskare, pol.lic. Siv Sandberg
Kiinteistölautakunta – asianajaja, VT Merja Ainasoja
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n tasa-arvosäännöksen mukaan edellä olevissa toimielimissä tulee olla naisia/miehiä vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoneuvoston edustajat eivät näissä lauta- ja johtokunnissa kuitenkaan ole varsinaisen jäsenen asemassa, joten heidän valinnassaan tasa-arvosäännöksellä ei ole merkitystä.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää nimetä edustajansa lauta- ja johtokuntiin toimikaudeksi 2017 – 2018 seuraavasti:
Yhteinen diakoniatyön johtokunta – luokanopettaja Heikki Knuuti
Yhteinen kasvatusasiain johtokunta – lääkäri Helmi-Riitta Toivari
Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta – myyjä Ari Rantanen
Kiinteistölautakunta – VT Merja Ainasoja
Valittavilla edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkoneuvoston edustajien nimeämisellä
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Käsittely

Esittelyssä on virheellisesti esitelty kirkkoneuvoston edustajat
vuosina 2013 -2014. Esittelijä muutti esittelyä seuraavasti:
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Kirkkoneuvoston toimikaudella 2015 – 2016 edustus oli seuraava:
Yhteinen diakoniatyön johtokunta – luokanopettaja Heikki Knuuti
Yhteinen kasvatusasiain johtokunta – lääkäri Helmi-Riitta Toivari
Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta – myyjä Ari Rantanen
Kiinteistölautakunta – VT Merja Ainasoja
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Merja Ainasoja
Heikki Knuuti
Helmi-Riitta Toivari
Ari Rantanen
Toimielinten sihteerit
Taloustoimisto
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Johtoryhmän asettaminen vuosiksi 2017-2018
11/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 75
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan johtoryhmään kuuluvat virka-aseman perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, kiinteistöjohtaja, yhteisten työmuotojen johtaja ja
kirkkoherrojen edustaja. Lisäksi johtoryhmään on kuulunut kaksi
kirkkoneuvoston edustajaa.
Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä laajakantoisia seurakuntayhtymän toimintaan, hallintoon ja talouteen kuuluvia yhteisiä asioita sekä
kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta seurakuntayhtymän sisällä ja
muiden yhteisöjen kanssa. Johtoryhmä voi kirkkoneuvoston puolesta tehdä päätöksiä, joihin kirkkoneuvosto on antanut valtuutuksen.
Johtoryhmälle voidaan antaa myös asioiden valmistelutehtäviä yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyä varten. Johtoryhmän kanta asioihin ilmoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käsitellessä asiaa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää valita vuosiksi 2017 -2018 johtoryhmän seuraavasti:
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, tuomiorovasti Heimo Rinne, pj.
hallintojohtaja Hannu Kallio, vpj. ja siht.
yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme
vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
kirkkoherra Katri Rinne
kirkkoneuvoston edustaja Pentti Korhonen
kirkkoneuvoston edustaja Juha Nappu
Lapsivaikutusten arviointi: Johtoryhmän asettamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne
Hallintojohtaja Hannu Kallio
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
Kirkkoneuvoston jäsen Juha Nappu
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pentti Korhonen
Kirkkoherra Katri Rinne
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja
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Vuosikertomustoimikunnan asettaminen
75/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 76
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta ja toimitettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Virallinen toimintakertomus on kirkkohallituksen tilinpäätösohjeiden mukaan osa tilinpäätösasiakirjaa.
Seurakuntayhtymässä on tilinpäätösasiakirjan lisäksi laadittu ns.
vuosikertomuksen kansanpainos, jonka teema on vuosittain vaihdellut. Vuosikertomukseen on koottu yleistä tietoa toiminnasta helposti
luettavaan muotoon. Lisäksi siinä on esitetty tärkeimpiä toiminnallisia tunnuslukuja. Vuoden 2015 vuosikertomuksen kansanpainos toteutettiin Lilja –lehden liitteenä.
Tasekirjaan liitettävän toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen lisäksi on laadittu henkilöstökertomus.
Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan
vuosi-kertomusta. Siihen ovat vuonna 2016 kuuluneet seuraavat
henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, tiedotuspäällikkö Paula Heino,
talousjohtaja Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme,
kirkkoherra Björn Öhman, tiedottaja Mervi Sipilä ja hallintosihteeri
Heli-Maarit Makkonen.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2016 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt:
Hallintojohtaja Hannu Kallio, pj., tiedotuspäällikkö Paula Heino, vt.
talousjohtaja Jaana Hörkkö, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme,
tiedottaja Mervi Sipilä, vt. kirkkoherra Mia Bäck ja hallintosihteeri Heli-Maarit Makkonen.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntayhtymän toimintakertomuksen
laatimista valmistelevan toimikunnan asettamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä mainittuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Toimikuntaan valitut
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Pöytäkirja
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Kassantarkastajan nimeäminen vuosiksi 2017-2018
20/00.03.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 77
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Taloussäännön (8 §) mukaisesti kassa on tarkastettava määräajoin
ja aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa. Kirkkoneuvoston päätöksellä 11.12.2013 § 486 kassantarkastuksen tekee kirkkoneuvoston valitsema kassantarkastaja yksin ja tarkastuksia tehdään neljä
kertaa vuodessa. Yhden tarkastuksista tulee kohdistua vuodenvaihteen tilanteeseen.
Kirkkoneuvoston tulee keskuudestaan valita henkilö, joka aikaa
edeltäpäin ilmoittamatta tarkastaa seurakuntayhtymän rahavarat ja
talletukset. Tarkastuksesta on laadittava kertomus.
Vuosina 2015 -2016 kassantarjastajana on toiminut kirkkoneuvoston
jäsen myyjä Ari Rantanen.
Johtoryhmä esittää, että kassantarkastajaksi vuosiksi 2017 – 2018
valitaan kirkkoneuvoston jäsen, myyjä Ari Rantanen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valita kassantarkastajaksi vuosiksi 2017–
2018 kirkkoneuvoston jäsen Ari Rantasen.
Lapsivaikutusten arviointi: Kassantarkastajan nimeämisellä ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Ari Rantanen
Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
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Keskusrekisterin toimistosihteeri Sari Anttilan tehtävän vaativuusryhmän määrittäminen
76/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 78
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Palkkatyöryhmä on kokouksessaan 8.2.2017 käsitellyt vt. keskusrekisterinhoitaja Mia Wikströmin lähettämän anomuksen toimistosihteeri Sari Anttilan tehtävän vaativuusryhmän määrittämisestä.
Toimistosihteeri Sari Anttila siirtyi keskusrekisterin muista toimistotehtävistä sisäisellä siirrolla toimistosihteeri Sari Mäkelän työpariksi
tekemään hänen kanssaan samaa työtä 1.10.2016 alkaen. Sari Mäkelä on perehdyttänyt Sari Anttilaa työtehtävään. Sari Anttila on sijaistanut Sari Mäkelää vuosina 2003-2004, joten lyhyemmällä perehdytyksellä Sari Anttila on päässyt kiinni työtehtäviin.Sari Mäkelän
tehtävän vaativuusryhmä on 403/20.
Sari Anttilan tehtävien muutos on pysyvä. Sari Mäkelä ja Sari Anttila
vastaavat nyt yhdessä koko seurakuntayhtymän alueen kirjurin tietokannan korjauksista. Näiden virheiden korjaaminen on erittäin tärkeää tietokannan eheyden ja virheettömyyden kannalta ja pitää tehdä viipymättä. Vastuu tietojen virheettömyydestä on seurakunnalla
ja sen keskusrekisterillä. He vastaavat koko yhtymän rippikoulutietojen tarkistuksista sekä rippikoulutietojen ajosta Primestä Kirjuriin.
Muutosliikenteessä saapuu valtava määrä erilaisia korjauslomakkeita jotka pitää yksitellen käydä läpi ja tehdä tarvittavat korjaukset tietokantaan päivittäin.
He vastaavat myös väestötietojen ja raporttien tuottamisesta kirkkohallitukselle sekä seurakuntayhtymälle ja sen seurakuntien tarpeisiin. (mm tilastot, vaaliluettelot, väkilukutaulukot, ikäryhmäpoiminnat,
kehtoluokat, onniteltavat, seurakuntaan muuttaneiden ja kirkkoon
liittyneiden sekä kirkosta eronneiden osoitetarrat, pyhäinpäivälistat,
kaikki muut mahdolliset eri yksiköiden tilaamat työt/projektit)
Sari Anttila on jäsenenä Kirjurin tukirenkaassa.
VTJ:n käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien valmistelut ja antaminen käyttäjille kuuluvat heidän työtehtäviin sekä Kirjurin käyttöoikeuksien valmistelut käyttäjille.
Lisäksi Sari Anttila vastaa kirkollisista ilmoituksista lehteen ja sihteereille (luettavaksi kirkoissa).
Sari Anttila myös vastaa keskusrekisterin Internetsivujen ylläpidosta.
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Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström esittää palkkatyöryhmälle
Sari Anttilan tehtävän määrittämistä vaativuusryhmään 403/20
1.11.2016 alkaen. Sari Anttilan nykyinen palkka on vaativuusryhmässä 402/20.
Tehtävänkuvaus liitteenä.
Palkkatyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että toimistosihteeri Sari
Anttilan tehtävä määritetään vaativuusryhmän 403/20 (2070,24 €)
mukaiseksi 1.11.2016 lähtien.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää määrittää toimistosihteeri Sari Anttilan tehtävän vaativuusryhmän 403/20 mukaiseksi 1.11.2016 alkaen.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimitsosihteerin palkan määrittämisellä
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Sari Anttila
Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

Tehtävänkuvaus
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palkkauksen

279/01.01.01.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 79
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.2.2017 § 53 valita nuorisotyönohjaaja Iikka Viitasen kasvatusasiankeskuksen nuorisosihteerin
virkaan.
Virka julistettiin avoimeksi
kirkkoneuvoston kokouksessa
24.11.2016 § 394. Kokouksessa esittelyn mukana olevassa viranhakuilmoituksessa tehtävän palkkaus oli vaativuusryhmän 503/0 mukainen. Kasvatusasiain johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan
17.1.2017 ja päätti esittää virkaan Iikka Viitasta. Johtokunnan esityksessä viran palkkaus oli muuttunut tasolle 503/20, vaikka johtokunnan kokouspöytäkirjassa olevassa viranhakuilmoituksessa oli
edelleenkin 503/0. Kirkkoneuvoston esittely perustui kasvatusasian
johtokunnan esitykseen sisältyvään ilmaisuerehdykseen ja näin viran palkkaus määräytyi virheellisesti vaativuusryhmään 503/20.

Esitys:

Kirkkoneuvosto korjaa itseoikaisuna päätöstään 2.2.2017 § 53 siten,
että nuorisosihteerin viran palkkaus on alkuperäisen päätöksen mukainen 503/0.
Lapsivaikutusten arviointi: Nuorisosihteerin palkan määrittämisellä ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Iikka Viitanen
Palkkatoimisto
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Musiikkitoimikunnan asettaminen vuosiksi 2017-2018
16/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 80
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Musiikkitoimikunnan johtosäännön mukaan toimikuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja neljä muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi
kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan yksi varajäsen.
Jäsenistä yhden tulee olla seurakuntien kirkkomuusikkojen
keskuudestaan esittämä jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Toimikunnan sihteerinä toimii kirkkoneuvoston määräämä
viranhaltija.
Toimikunnan tehtävät ovat seuraavat:
1. toimia seurakuntien musiikkitoimintaa kehittävänä ja
koordinoivana elimenä,
2. laatia kutakin toimintavuotta varten ehdotus toimialan
talousarvioksi,
3. päättää toimintasuunnitelmastaan sekä antaa vuosittain työstään
toimintakertomus kirkkoneuvostolle tammikuun loppuun mennessä,
4. tehdä esityksiä ja antaa pyydettäessä lausuntoja
kirkkoneuvostolle ja muille seurakunnallisille elimille toimikunnan
toimialaan kuuluvissa asioissa,
5. ohjata ja valvoa seurakuntien yhteisen musiikkitoiminnan
suunnittelua ja toteutusta,
6. seurata yhteisiin musiikkitehtäviin osoitetuin määrärahoin
tehtävän työn suunnittelua ja suoritusta sekä tarvittaessa avustaa
sitä ohjeilla ja neuvoilla,
7. seurata yhdessä kirkkomuusikkojen kanssa urkujen ja muiden
soittimien kuntoa ja huoltoa,
8. käsitellä muut toimialaansa kuuluvat asiat.
Musiikkitoimikunta ovat toimintakaudella 2015-2016 kuuluneet
seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Pekka Santala, koulutusohjaaja
Tuomiokirkkoseurakunta
jäsenet
Sauli Huhtala, kapellimestari
Martinseurakunta
Hanna Lystimäki, KM
Piikkiön seurakunta
Anna Sirkiä, valt.yo
Tuomiokirkkoseurakunta
Tiina Ilonen, kanttori
sihteeri
Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
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tasa-arvo (KL 23:8)
Esitys:

Kirkkoneuvosto nimeää musiikkitoimikuntaan vuosiksi 2017-2018
seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Pekka Santala, koulutusohjaaja
Tuomiokirkkoseurakunta
jäsenet
Sauli Huhtala, kapellimestari
Hanna Lystimäki, KM
Anna Sirkiä, valt.yo
Marko Hakanpää, kanttori
Iikka Viitanen, nuorisosihteeri
toimikunnan sihteeri

Martinseurakunta
Piikkiön seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
nuorisomusiikin edustaja ja

Lapsivaikutusten arviointi: Toimikunnan nimeämisellä ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Käsittely:

Hallinntojohtaja täydensi päätösesitystään kuulumaan seuraavasti.
Kristiina Hellsten valitaan musiikkitoimikunnan varajäseneksi
kaudelle 2017 -2018.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi musiikkitoimikunnan vuosiksi 2017 -2018
seuraavasti:
puheenjohtaja
Pekka Santala, koulutusohjaaja
jäsenet
Sauli Huhtala, kapellimestari
Hanna Lystimäki, KM
Anna Sirkiä, valt.yo
Marko Hakanpää, kanttori
Iikka Viitanen, nuorisosihteeri
toimikunnan sihteeri
varajäsen
Kristiina Hellsten

Jakelu

Toimikuntaan valitut
Taloustoimisto

Tuomiokirkkoseurakunta
Martinseurakunta
Piikkiön seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
nuorisomusiikin edustaja ja

Maarian seurakunta
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Diakoniakeskuksen vammaistyön diakoniatyöntekijän viran täyttäminen
272/01.01.01.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 81
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
käynnisti diakoniakeskuksen vammaistyön diakoniatyöntekijän virantäytön liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti kokouksessaan
24.11.2016 (YKN 24.11.2016 § 390).
Vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan tuli määräaikaan mennessä yhdeksän hakemusta. Kuusi hakijaa 3 (s. 1977), 4 (s.1958) , 5 (s.
1960), 6 (s. 1967), 7 (s.1959) ja 8 (s. 1973) kutsuttiin koulutuksen,
työkokemuksen ja hakemuksen laadun perusteella haastatteluihin,
jotka toteutettiin 20.1. ja 23.1. Kaikki kutsutut osallistuivat
haastatteluihin. Haastattelijoina toimivat yhteisen diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Irja Gustafsson, diakoniajohtaja Teemu Hälli
ja viittomakielisen- ja vammaistyön tiimin lähiesimies Tarja Muurinen.
Haastatteluissa selvitettiin hakijoiden motivaatiota, työskentelytapojen sopivuutta (verkostotyö, valmius itsenäiseen työskentelyyn),
vammaistyön aikaisempaa osaamista ja kykyä kehittää työtä. Viran
kielivaatimuksena oleva suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito tarkastettiin ruotsin osalta hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakemusten, haastattelujen ja suosittelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saamansa kokonaiskäsityksen perusteella virantäyttöä valmistellut työryhmä päätti yksimielisesti esittää yhteisen
diakoniatyön johtokunnalle, että se esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna olevaan vammaistyön diakoniatyöntekijän (502/0)
virkaan valittaisiin diakonissa-sairaanhoitaja (amk) Tanja Rantapere.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Liitteenä hakuilmoitus ja hakijaluettelo.

Esitys

Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vammaistyön diakoniatyöntekijän virkaan(502/0) valitaan
diakonissa-sairaanhoitaja Tanja Rantapere.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.02.2017

§ 81

3/2017

28/55

Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Virka otetaan vastaan 1.4.2017 tai sopimuksen mukaan.
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

käsitelty

asian

aiemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Tanja Rantapere
Muut virkaa hakeneet
Diakoniajohtaja Teemu Hälli
Diakoniatyön johtokunta
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto

Vammaistyön diakoniatyöntekijän viran hakijaluettelo
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Diakoniakeskuksen toimistonhoitajan viran määräaikainen täyttäminen
271/01.01.01.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 82
Esittelijä:
Hallintojohtaja Hannu Kallio
Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
käynnisti diakoniakeskuksen toimistonhoitajan määräaikaisen virantäytön liitteenä olevan hakuilmoituksen mukaisesti kokouksessaan
24.11.2016 (YKN 24.11.2016 § 389).
Diakoniakeskuksen toimistonhoitajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 39 hakemusta. Viisi hakijaa 4 (s. 1968), 7 (s. 1963), 8 (s.
1976), 14 (s. 1960) ja 34 (s. 1973) kutsuttiin koulutuksen, työkokemuksen ja hakemuksen laadun perusteella haastatteluihin, jotka toteutettiin 21.1. ja 23.1. Kaikki kutsutut osallistuivat haastatteluihin.
Haastattelijoina toimivat yhteisen diakoniatyön johtokunnan puheenjohtaja Irja Gustafsson, diakoniajohtaja Teemu Hälli ja yleispalveluiden tiimin lähiesimies Sari Niemelä.
Haastatteluissa selvitettiin hakijoiden motivaatiota, sopivuutta työyhteisöön, toimistoympäristön tuntemusta ja työskentelytapoja. Kielitaito selvitettiin hakijan omasta ilmoituksesta.
Hakemusten, haastattelujen ja suosittelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella saamansa kokonaiskäsityksen perusteella virantäyttöä valmistellut työryhmä esittää yhteisen diakoniatyön johtokunnalle, että se esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että avoinna
olevaan diakoniakeskuksen toimistonhoitajan (403) virkaan valitaan
määräaikaisesti 1.3.2017-31.12.2018 Sanna Stykki.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Liitteenä hakuilmoitus ja hakijaluettelo.

Esitys

Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että diakoniakeskuksen toimistonhoitajan virkaan (403) valitaan
määräaikaisesti 1.3.2017-31.12.2018 Sanna Stykki.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimistonhoitajan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Sanna Stykki
Muut virkaa hakeneet
Diakoniajohtaja Teemu Hälli
Diakoniatyön johtokunta
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto

Diakoniakeskuksen toimistonhoitajan viran hakijaluettelo
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Keskusrekisterin toimistosihteeri Raija-Leena Loisan työsuhteen jatkaminen 31.12.2018
saakka
79/01.01.01.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 83
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Raija-Leena Loisa työskentelee tällä hetkellä keskusrekisterin sukuselvityksissä. Hänen työsuhteensa on määräaikainen ja päättyy
31.7.2017.
Vt. keskusrekisterin toimistonhoitaja Maria Wikström ja vt. keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme esittävät, että hänen työsuhdettaan
jatkettaisiin yhtymän meneillään olevan rakenneuudistuksen oletettuun valmistumiseen, 31.12.2018 saakka.
Sukuselvityksissä olleen jonon purkamisessa erittäin ammattitaitoisella sukuselvittäjä ja sukututkija Loisalla on ollut keskeinen rooli.
Sukuselvityksissä miehitys on ollut riittämätön selvitysten toimittamiseksi kohtuullisessa ajassa. Loisan lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa ruuhkaa ovat olleet purkamassa Hanna Ruohonen ja Heikki
Saarinen. Näistä Hanna Ruohonen siirtyy 1.4. alkaen muihin tehtäviin ja Heikki Saarinen on siirretty Sini Piintilän virkavapauden ajaksi
(2017) vastaamaan varauspalveluprojektin vetämisestä. Mikäli
Loisan työpanoskin menetetään, on pelättävissä jonojen
kasvaminen vuosi sitten olleelle tasolle. Paras ratkaisu olisi Loisan
työsuhteen muuttaminen pysyväksi, mutta rakenneprosessista
mahdollisesti seuraavien työjärjestelyjen vuoksi on perusteltua tässä
vaiheessa jatkaa työsuhdetta 31.12.2018 saakka

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Raija-Leena Loisan työsuhdetta keskusrekisterin sukuselvityksissa nykyisin palkkaeduin
31.12.2018 asti.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimistosihteerin työsuhteen jatkamisella
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Raija-Leena Loisa
Palkkatoimisto
Vt.keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
Vt. keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Keskusrekisterin toimistosihteeri Eeva-Liisa Lidénin työsuhteen jatkaminen 31.12.2018
saakka
180/01.01.01.02/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 84
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Eeva-Liisa Lidén työskentelee keskusrekisterin tiskillä. Hänen työsuhteensa on määräaikainen ja päättyy 31.5.2017.
Vt. keskusrekisterin toimistonhoitaja Maria Wikström ja vt. keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme esittävät, että hänen työsuhdettaan
jatkettaisiin yhtymän meneillään olevan rakenneuudistuksen oletettuun valmistumiseen, 31.12.2018 saakka.
Tiskillä Lidénin parina työskentelevä Riitta Laine jää kesän ajaksi
vuorotteluvapaalle. Mikäli Lidénin työsopimusta ei jatketa, on mahdollista, että tiskillä ja infossa seurakuntalaisia palvelee kaksi uutta
sijaista ilman riittävää ammatillista kokemusta. On huomattava, että
sekä Laine että Lidén toimivat myös vaihteen sijaisina.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää jatkaa Eeva-Liisa Lidénin työsuhdetta keskusrekisterissä nykyisin palkkaeduin 31.12.2018 saakka.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Eeva-Liisa Lidén
Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
Vt. keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Nestor Santosen palkkaaminen varauspalveluprojektiin määräaikaiseen toimistosihteerin
työsuhteeseen
78/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 85
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Varauspalveluprojektiin 31.12.2018 asti palkattu Mariella Walen irtisanoutui työsuhteestaan 1.3.2017 alkaen.
Keskusrekisterin vt. johtaja Hannu Hurme, vt. toimistonhoitaja Maria
Wikström ja vt. projektivastaava Heikki Saarinen haastattelivat työn
mahdollisia jatkajia perjantaina 10.2.2017.
Paikasta kiinnostuneista osoittautui sopivimmaksi filosofian maisteri
Nestor Santonen. Hän on pääaineenaan opiskellut pohjoismaista
historiaa ja sivuaineinaan valtiotiedettä ja joukkoviestintää. Hänellä
on myös arkistoalan ylempi tutkinto. Täydellisen kaksikielisenä Santonen tuo projektiin sen kielellisen osaamisen, jota siihen on kaivattu.

Esitys:

Santonen pystyy aloittamaan tehtävässä nopealla aikataululla, joten,
koska Walen käyttää kertyneet lomansa ennen työsuhteensa päättymistä, voidaan Santosen työsuhde aloittaa jo ennen 1.3.2017.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää palkata filosofian maisteri Nestor
Santosen työsuhteeseen kuuluvin palkkaeduin (403/20) varauspalveluprojektin työntekijäksi 31.12.2018 saakka. Työsuhteen aloittamisesta sovitaan Santosen kanssa erikseen.
Ennen työsuhteen vastaanottamista hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyshoitajan laatima, hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan. Työsuhteeseen sovelletaan neljän kuukauden
koeaikaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimistosihteerin valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Nestor Santonen
Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
Vt. keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Keskusrekisterin henkilöstötilanne ja keskusrekisterin johtajan viran avaaminen
111/00.01.03/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 86
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Keskusrekisterin toimintaa on kehitetty monin tavoin vuodesta 2014
lähtien. Taloustoimiston yhteydessä ollut hautojen luovutus ja hautainhoito siirrettiin keskusrekisterin yhteyteen. Samassa yhteydessä
myös puhelinkeskus ja digipaino siirtyivät osaksi keskusrekisteriä.
Tällä muutoksella on toteutettu seurakuntien asiakaspalvelua hoitavien henkilöiden siirtyminen yhtenäisen johdon alaisuuteen. Tämän
rinnalla varauspalvelutoimintoja on kehitetty itsenäisenä vastuualueena ja samallaseurakuntasihteereiden työnkuvia on muutettu seurakuntien sisäisen hallinnoinnin ja palvelun suuntaan. Varauspalvelun kehittämisprojekti on käynnissä vuoden 2018 loppuun saakka ja
siinä on tavoitteena sekä henkilökohtaisen varauspalvelun prosessien kehittäminen, että myöskin erilaisten nykyaikaisten varausmahdollisuuksien kehittäminen.
Keskusrekisterin johtamisjärjestelmä on toiminut määräaikaisten ratkaisujen varassa, keskusrekisterin johtajan siirryttyä toiseen virkaan
kirkon piirissä. Tämä johtuu siitä, että meneillään olevan rakenneselvitystyön aikana on suhtauduttu varovasti avoimeksi tulevien tehtävien pysyvään täyttämiseen. Keskusrekisterin johtosäännön mukaan
”Keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen vakinaisen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön
sekä kirkolliseen hallintoon.”
Tämän vuoksi keskusrekisterin johtajuus on jaettu kirkkoneuvoston
päätöksellä siten, että ne viranomaistehtävät, joiden vuoksi keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen vakinaisen papin virkaan, on
annettu yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeelle. Keskusrekisterin muut johtamistehtävät kuuluvat saman päätöksen perusteella Mia Wikströmille. Lisäksi varauspalvelujen kehittämisprojekti on
johdettu erikseen.
ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIN VALMISTELUTYÖ
Keskusrekisterin johtajuus on ratkaistu yllä olevalla tavalla pääosin
sen vuoksi, että meneillään olevaa rakennekehitystä ei vaikeuteta
täyttämällä kaikkia avoimeksi tulevia virkoja ilman kokonaisuuden
huomioimista. Tämän vuoksi meillä ei ole keskusrekisterin johtajaa,
joka voisi ottaa vastuulleen alueellisen keskusrekisterin kehitystyön.
Alueellisen keskusrekisterin luominen ilman, että Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä olisi uuden muodostettavan palveluyksikön ydin,
johtaisi siihen, että olemassa oleva toimiva rakenne purettaisiin ja yli
kahtasataa tuhatta ihmistä palveleva toimisto saattaisi siirtyä muual-
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le. Tämän vuoksi meidän tulee ottaa alueellisen keskusrekisterin perustamisessa aloitteellinen rooli ja resurssoida tämä työ uudelta pohjalta.
Kirkkolaissa kuuluvien väestökirjanpitoon kuuluvien ja muiden tähän
liittyvien toimintojen hoito voidaan siirtää seurakunnan vastuulta yhteiselle keskusrekisterille. Näin on useimmissa suurissa seurakuntayhtymissä tehtykin. Ratkaisu lisää väestökirjanpitoon liittyvien asioiden ammattitaitoa ja tehostaa seurakuntien toimintaa. Erityisesti nykyjärjestelmä, jossa seurakunnat tuottavat tietoa valtiolliseen Väestörekisterijärjestelmään on korostanut ammattitaidon ja tietoturvaseikkojen huomioonottamista. Kun kirkonkirjojen valtakunnallinen digitointi aloitettiin lähes kymmen vuotta sitten, jouduttiin samalla luomaan alueelliset IT-alueet, joiden vastuulla on mm. tietoliikenneyhteyksien ja muun IT-infrastruktuurin turvallisuus. Tässä yhteydessä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja oli
yhteydessä ympäristön seurakuntiin ja ilmoitti näille halukkuudestamme olla laajentamassa omaa keskusrekisteriämme palvelemaan
myös ympäristön seurakuntia.
Kirkkohallitus on päätöksellään marraskuussa 2015 linjannut, että
seurakunnat tulevat hoitamaan rekisterinpitoon liittyvät tehtävänsä
keskusrekisterin kautta. Linjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta
sen pohjalta keskusrekistereiden johtajat ovat asettaneet työryhmän,
joka on valmistellut alueellisen keskusrekisterin mallisääntöjä ja
muuta ohjeistusta.
Edellä kuvatulla tavalla yhtymän pitkittyneen rakenneprosessin
vuoksi monet virat ja työsuhteet on viime vuosien aikana haluttu, uuden rakennemallin valmistumista odotellessa, täyttää vain määräaikaisilla työsuhteilla. Lisäksi keskusrekisterissä ja seurakuntatoimistossa tavallista useammat työntekijät haluavat käyttää mahdollisuuttaan vuorotteluvapaaseen. Tulevat eläköitymiset niihin liittyvine toiveineen työajan lyhentämisestä tuovat mukanaan omat haasteensa.
Yhdessä kaikki tämä on johtanut tilanteeseen, joka oleellisesti haittaa keskusrekisterin arjen toimintaa. Tilanne haasteineen ja ratkaisuehdotuksineen on koottu seuraavaan taulukkoon:

TYÖTEHTÄVÄ

TYÖNTEKIJÄ

HAASTE

RATKAISU

Johtaja
Toimiston hoitaja

Vt. Hannu Hurme
Vt. Maria Wikström
(Salla Tenkanen virkavapaa 31.7.2017 (+ optio vuoden jatkosta)
Anneli Kuneinen
Maj Röyskö
Riitta Laine
Eeva-Liisa Lidén
Raija-Leena Loisa
Elisa Vuorila
Hanna Ruohonen
Heikki
Saarinen

Määräaikainen 31.5.2017 asti
Määräaikainen 31.5.2017 asti

Täytetään pysyvästi
Täytetään pysyvästi

Vuorotteluvapaa kesällä 2017
Vuorotteluvapaa kesällä 2017
Vuorotteluvapaa kesällä 2017
Määräaikainen 31.5.2017 asti
Määräaikainen 31.7.2017 asti
Eläköityminen lähenee
Kutsutaan tarvittaessa
Määräaikainen 31.12.2017 lop-

Sijainen haussa
Sijainen haussa
Sijainen haussa
Jatketaan 31.12.2018 asti
Jatketaan 31.12.2018 asti

Vaihde
Seurakuntatoimisto
Tiski
Tiski
Sukuselvitys
Sukuselvitys
Sukuselvitys
Sukuselvitys

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

16.02.2017

§ 86

(Sini Piintilä työloma
16.11.2017 asti)

puun, 2017 ajan varauspalveluprojektissa

Varauspalvelu
Varauspalvelu
Hautatoimisto

Saija Kallio
Nestor Santonen
Heli Nieminen

Hautatoimisto

Eeva Rannikko

Määräaikainen 31.12.2018 asti
Määräaikainen 31.12.2018 asti *)
Toive syksystä 2017: 3 pv/viikko
(osittain varhennettu vanhuuseläke)
Eläköityy 1.1.2018
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Varauspalvelulle myös hautatoimiston tehtäviä
Täytetään pysyvästi

*) kirkkoneuvoston niin 16.2.2017 päättäessä

Taulukossa tiiviisti esitelty esitellyn ongelmakokonaisuuden tarkemmat perustelut käyvät ilmi seuraavasta selvityksestä.
KESKUSREKISTERIN JOHTAJA
Keskusrekisterin johtajan paikkaa ei ole pysyvästi täytetty Heikki Arikan Helsinkiin siirtymisen jälkeen. Johtajakysymys on ratkaisu tilapäisesti siten, että, hautatoimiston hoitaja Maria Wikström toimii ovo
keskusrekisterin vt. toimistonhoitajana vastaten toimiston operatiivisesta toiminnasta ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme
ovo keskusrekisterin vt. johtajana johtosäännön 4 § tehtävien 3,4, ja
8 osalta. Käytännössä Hurmeen tehtävä on ollut tätä huomattavasti
laajempi. Erillisenä asiana varauspalvelun kehittämisprojektin johtamisvastuu kuuluu hallintojohtaja Hannu Kalliolle. Tämä johtamismalli on määräaikainen ja päättyy kirkkoneuvoston 19.5.2016 tekemän päätöksen mukaan 31.12.2018, mutta saman päätöksen mukaan johtamisjärjestelmään pitää palata viimeistään 31.5.2017. Tämän jälkeen tiedoksi tullut Hannu Hurmeen eläköityminen 1.6.2017
lukien aiheuttaa joka tapauksessa uuden tilanteen, joka on ratkaistava.
Käynnissä olevan rakenneprosessin osalta selvitetään keskusrekisterin osalta ennen muuta sitä, mikä on keskusrekisterin johtajan
paikka kokonaisorganisaatiossa. Pohdinnassa on ennen muuta hänen esimiehisyytensä. Ei niinkään hänen tehtävänsä. On yhtymän
johtamisjärjestelmä jatkossa sitten mikä tahansa, tulee keskusrekisteri (palvelukeskus) hoitamaan sitä tehtäväkokonaisuutta, jota sille
viime vuosien aikana on pyritty ohjaamaan, mahdollisesti lisättynä
myöhemmin perustettavalla ja kehittyvällä aluerekisterillä. Rakennemuutoksesta johtuvia perusteita olla täyttämättä virkaa pysyvästi ei
siis ole olemassa.
KAKSI PÄÄETENEMISTAPAA
A) Keskusrekisterille valitaan pysyvä johtaja
Keskusrekisterin johtajuustarpeet on ratkaistavissa joko siten, että
valitaan keskusrekisterille uusi johtaja, joka heti valintansa jälkeen
ottaa vastuulleen alueellisen keskusrekisterin valmistelutyöt. Tätä
ratkaisua puoltaa, se että keskusrekisteri (palvelukeskus) tarvitsee
pikaisesti pysyvän johtajan, joka ottaa vastatakseen koko yksikön
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toiminnan johtamisen ja kehittämisen. Virka voidaan tässä vaiheessa täyttää nykyisen keskusrekisterin johtajan tehtävänkuvalla, kuitenkin siten, että valittavan tehtäviin sisällytetään sekä menossa olevan palvelukeskuksen kehittäminen, että keskusrekisterin valmistaminen aluekeskusrekisteriksi laajenemiseksi. Koska aluekeskusrekisteri nykykaavailujen mukaan tulee syntymään seurakuntien vapaaehtoisin toimenpitein, on todennäköistä, että sen syntyminen on
kohtuullisen hidas ja monia neuvotteluja edellyttävä prosessi. Aluekeskusrekisteriin valmistauduttaessa on ensiarvoisen tärkeää saada
oma keskusrekisteri kehitettyä niin laadukkaaksi yksiköksi, että sen
palvelut kiinnostavat myös nykyisen yhtymän ulkopuolisia seurakuntia. Näiden kehittämistarpeiden vuoksi on myös arvioitava tulevan
johtajan tehtävän vaativuusryhmiin sijoittaminen. Samalla on huolehdittava siitä, että hän saa tarvittavaa operatiivista tukea tehtävälleen
esimerkiksi siten, että olemassa olevien esimiesten tehtävänkuvia ja
vastuualueita kehitetään. Myöhemmässä vaiheessa voidaan esimiestehtävien virkanimikkeitä, työnkuvia ja palkkauksia tarvittaessa
tarkistaa.
B) Selvitetään alueellisen keskusrekisterin synnyttäminen erillisen
selvittäjän toimesta
Toinen vaihtoehto on, että alueellisen keskusrekisterin selvitystyö
suoritetaan määräaikaisena projektina, jota vetää keskusrekisteritoimintaan valmiiksi perehtynyt henkilö. Henkilö toimisi samalla keskusrekisterin vt. johtajana, mutta hänen virantoimitusvelvollisuutensa
määriteltäisiin siten, että siinä painottuisi nimenomaan alueellisen
keskusrekisterin selvittämiseen liittyvät tehtävät. Näitä tehtäviä olisivat mm:
Alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvä selvitystyö Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
Alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyvä selvitystyö arkkihiippakunnan seurakunnissa
Keskusrekisterin tehtäväkentän tarkoituksenmukaisen
laajuuden selvittäminen
Taloudellisten selvitysten ja laskelmien laatiminen ja
laadituttaminen
Arkisto- ja tietoturvaresurssien nykytilan ja tavoitetilan
kuvaaminen
Palveluorganisaation vaihtoehtojen selvittäminen isäntäseurakunnan ja mukaan tulevien seurakuntien näkökulmasta
Alueellisen keskusrekisterin palvelutarjonnan määrittely
Tarvittavien ohjesääntöjen ja sopimusten valmistelu yhteistyössä seurakuntayhtymän hallintoviraston kanssa
Muut kirkkoneuvoston antamat tehtävät
Virkaan nimettävän henkilön tulee olla kelpoinen keskusrekisterin
johtajan virkaan, eli siis olla kelpoinen väkinaisen papin virkaan.
Määräaikaisen viranhoidon aikana tämä henkilö vapautettaisiin mahdollisimman laajalti niistä keskusrekisterin johtajan tehtävistä, jotka
liittyvät päivittäiseen esimiestyöhön ja varauspalveluprojektin valvo-
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miseen. Tässäkin mallissa keskusrekisterin pysyvä johtamisjärjestely tulisi ratkaista varsin pian.
Esitetyistä vaihtoehdoista erillisen selvityshenkilön valintaa selvitettiin valmistelussa ensisijaisena vaihtoehtona. Keskusrekisterin henkilöstöstä huomattava osa on määräaikaisia ja useat ovat jäämässä
joko vuorotteluvapaille tai työsuhteet ovat muutoin päättymässä mm.
eläköitymisen myötä. Tämä on kääntänyt arviota siihen suuntaan,
että parempi olisi järjestää johtamisen pysyvälle kannalle ja luopua
erillisen määräaikaisen selvityshenkilön nimeämisestä. Tähän vaikutti myös se, että arvio alueellisen keskusrekisterin pikaisesta toteutumisaikataulusta on muuttunut. Mahdollisesti voimmekin toteuttaa alueellisen keskusrekisterin kokoamisen vähittäisin askelin, seurakunta seurakunnalta kokemuksia kartuttaen.
VUOROTTELUVAPAAT JA ELÄKÖITYMISEN HAASTEET
Taulukko kertoo melko runsaasta määrästä vuorotteluvapaita sekä
tulossa olevista eläköitymisen haasteista. Vuorotteluvapaasijaisten
hankkiminen on edennyt hyvin ja nyt tiedossa olevat vapaat saataneen hoidettua. Suuri määrä sijaisuuksia ei kuitenkaan koskaan vastaa tilannetta, jossa työstä vastaavat vakituiset, oman alansa hyvin
tuntevat ja niihin rutinoituneet henkilöt. Eläköitymisiin on syytä varautua ajoissa. Koska virkojen täyttämiseen kuluu noin puoli vuotta,
on niiden täyttämiseen ryhdyttävä välittömästi virallisten eläkeilmoitusten saavuttua. Mikäli näin ei toimita, joudutaan jatkossakin asiakkaiden kannalta keskeisiä palvelutehtäviä hoitamaan sijaisten tai
kutsutaan tarvittaessa henkilöiden voimin.
MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖSUHTEIDEN PIDENTÄMINEN
Rakenneprosessista johtuen on tällä hetkellä tavallista suurempi
joukko työntekijöitä eri pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa. Tiskillä Eeva-Liisa Lidénin määräaikaisuus on päättymässä 31.5.2017
ja sukuselvityksissä Raija-Leena Loisan 31.7.2017. Molemmat ovat
ammattitaitoisia työntekijöitä, joiden työpanoksesta tulee pitää kiinni.
Loisalle on tarjottu töitä toisesta seurakuntattaloudesta vuoden loppuun ja, ellei työn jatkumisesta Turussa ole varmuutta, hän on sen
valmis vastaan ottamaan. Yksikön toiminnan kannalta olisi parasta,
mikäli molemmat työsuhteet olisi mahdollista muuttaa toistaiseksi
voimassa oleviksi. Rakenneprosessin vuoksi lienee kuitenkin perusteltua jatkaa molempien työsuhteita tässä vaiheessa siten, että ne
jatkuvat rakenneprosessin oletettuun valmistumiseen, 31.12.2018
saakka. Tällöin kaikkien keskusrekisterin määräaikaisten työsuhde
päättyisi yhtä aikaa vuodenvaihteessa 2018-2019. Tämä mahdollistaisi rakenneprosessin mukaisesti kaikki mahdolliset ratkaisut työsuhteiden jatkamiselle 1.1.2019 alkaen.
Erityisen kriittinen tilanne on tällä hetkellä sukuselvityksissä. Viime
vuonna tehtyjen toimenpiteiden ansiosta sukuselvitysten jonot saa-
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tiin ensin vakiinnutettua neljään viikkoon ja sitten supistettua viikkoon. Nyt, kun ”kutsutaan tarvittaessa” työntekijä Hanna Ruohonen
siirtyy huhtikuun alussa muihin tehtäviin ja Heikki Saarinen on siirtynyt vetämään Sini Piintilän virkavapaan ajaksi (2017) varauspalveluprojektia, on jono nopeasti taas venynyt kolmen viikon mittaiseksi.
Loisan mahdollisesti siirtyessä meiltä pois, on pelättävissä, että vuoden takainen tilanne uusiutuu.
Edellä kuvatut ei-esimiestason asiat käsitellään tästä asiasta erillisinä päätösasioina.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee esittelyn mukaisen selvityksen tietoonsa
saatetuksi ja päättää antaa hallintojohtajalle tehtäväksi ryhtyä
toimenpiteisiin
keskusrekisterin
johtajan
viran
avoimeksi
julistamiseksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Keskusrekisterin johtamisjärjestelmällä ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Hannu Kallio
Vt. keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme
Vt. keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
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Keskuskirjanpidon tiliasema marraskuussa ja investointien toteutumavertailu joulukuussa
2016
4/02.00.02.00/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 87
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Keskuskirjanpidon tiliasema marraskuulta ja investointien toteutumavertailu 31.12. 2016 ovat esitysllistan liitteenä.
Keskuskirjanpidon tiliasema 30.11.2016 näyttää 1.435.100 euron
vuosikatetta. Tilikauden poistot tulevat olemaan 3.838.000 euroa.
Rahavarojen muutos on 910.000 euroa.
Kiinteistötoimessa on käyttöomaisuuden myyntivoittoja seitsemästä
huoneistosta 558.128 euroa.
Investointeja on tilikauden aikana tehty 1.942.00 eurolla. Kirkkovaltuusto on tilikaudella myöntänyt lisämäärärahaa Pallivahan seurakuntakeskuksen korjaamiseen 60.000 euroa ja 100.000 euroa Kunstenniemen vesihuollon turvaamiseen. ATK-investoinneista on tillikaudella vähennetty 45.000 euroa ja lisätty sama summa käyttötalouden puolelle.
Yleishallinnossa on 296.800 euron arvopaperihankinta investointimenona. Tämä koostuu Mikaelinpuiston ja Engelinpuiston kirjanpidossa tehdyistä siirroista peruskorjaus- ja lainanlyhennysrahastoihin,
jotka siirrettään seurakuntayhtymän kirjanpidossa osakkeiden hankintamenoksi.
Investointituloja ovat asunto-osakkeiden myynnit 86.210 euroa. Investointien bruttototeutuma tilikaudella on 96,8 % ja nettototeutuma
on 92,7 %.
Lapsivaikutusten arviointi:
Keskuskirjanpidon tiliaseman ja investointien toteutumavertailun tiedoksisaannilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi saaduksi keskuskirjanpidon tiliaseman marraskuun lopussa ja investointien toteutumavertailun tilikaudelta 2016.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Ei jakelua
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Marraskuun tiliasema ja investointien toteumavertailu
joulukuu
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Verokertymä tammikuulta 2017
43/02.00.02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 88
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Taulukossa esitetään kirkollis- ja yhteisöverojen kertymä sekä
valtion avustus tammikuun loppuun mennessä:

Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä tammikuun loppuun
mennessä ovat 2.201.944 euroa ja valtion rahoitus on 355.051
euroa. Vuoden takaiseen tilitykseen verrattuna kirkollisverotilitykset
ovat noin 10 % pienemmät, mikä tarkoittaa noin 238.000 euroa.
Verottaja ei kerinnyt käsittelemään kaikkia oma-aloitteisten verojen
veroilmoituksia tammikuun tilitykseen mennessä, ja tämän vuoksi
ansio- ja pääomatuloverojen tilitykset ovat tammikuussa noin
yhdeksän prosenttia pienemmät kuin vuonna 2016. Joitain
veronsaajien työnantajasuorituksia on myös jäänyt tammikuussa
vähentämättä.
Tiedossa ei ole, kuinka paljon seurakunnille on jäänyt tilityksiä
tämän vuoksi suorittamatta. Tammikuussa seurakunnille tilittämättä
jääneet
ennakkoverot
tilitetään
helmikuun
kausitilityksen
yhteydessä.
Helmikuun tilitysten yhteydessä tullaan ottamaan käyttöön uudet
kirkollisveron tilitysten jako-osuudet. Uudet jako-osuudet vahvistettiin
27.1. ja seurakuntien jako-osuus alenee 2,88 %:iin (aik. 2,97 %).
Lasku verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia
ja se johtuu pääosin jäsenmäärän alentumisesta.
Kirkollisveron ennakkoperinnän jako-osuudet lasketaan mm.
kirkollisveroprosentin
perusteella.
Verotuksen
valmistuttua
jako-osuudet vastaavat maksuunpanosuhteita. Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän jako-osuus joulukuussa 2016 oli 0,0297 ja
helmikuun 2017 lukua ei vielä ole saatavilla verottajan sivulla
esityslistan kirjoittamisen ajankohtana.
Osoitteesta www.vero.fi poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja
yhteisöveron kertymän muutoksesta tammikuussa 2017 verrattuna
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edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään alla olevassa
taulukossa. Tammikuun vertailussa seurakuntien yhteisöverotulot
olivat vähentyneen 75–88 %. Yhteisöverotuloja seurakunnille kertyy
vain aikaisempien vuosien verotuksen oikaisuista, ja tilitysten määrät
ovat hyvin pieniä. Tämän vuoksi niiden seurantaa ei ole otettu
taulukkoon.

Taulukosta on hyvin nähtävissä vaikutukset tilityksiin siitä, että
verottaja ei ole kerinnyt käsittelemään kaikkia oma-aloitteisten
verojen veroilmoituksia.
Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä ei ole kirkkolainsäädännön tarkoittamia lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä
tammikuun 2017 loppuun mennessä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Ei jakelua
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Lähetysjärjestöille vuoden 2017 talousarviossa varatun määrärahan jakaminen
73/02.03.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 89
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkkohallituksen keväällä 2015 kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun talousjohtajien kanssa käydyn neuvottelun perusteella
seurakuntien toivotaan ilmoittavan järjestöille kohdennettujen avustusten määrät heti sen jälkeen kun niistä on päätetty. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla. Järjestöt toivovat myös, että avustukset maksettaisiin kahdessa erässä
siten, että puolet maksettaisiin tammi - maaliskuussa ja puolet heinä
- syyskuussa tai kerran vuodessa maksettuna ennen kesäkuun
loppua.
Kirkon lähetystyön toimikunta on hyväksynyt 4.3.2008 suosituksen
seurakuntien talousarviomäärärahojen jaosta kirkon lähetysjärjestöille. Toimikunta on päivittänyt suosituksen 17.1.2012. Suosituksessa
olennaista on, että talousarviomäärärahojen osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on seurakuntien oman
päätösvallan asia eikä päätösvaltaa pidä luovuttaa esimerkiksi järjestöjä vapaaehtoisesti kannattaville. Tästä seuraa, että yhdelläkään
lähetysjärjestöllä ei ole periaatteellista oikeutta saada talousarvioavustusta vain siksi, että sillä on virallinen lähetysjärjestöstatus.
Suosituksessa mainituista päätöksentekokriteereistä hyvin tärkeä on
seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan
suunnitteluun ja kehittämiseen. Tämä toteutuu käytännössä Suomen Lähetysseurassa ja Suomen Pipliaseurassa, joissa seurakunnat voivat olla äänivaltaisia jäseniä ja näin osallistua järjestön kehittämiseen ja sen johdon valitsemiseen. Kaikki Suomen seurakunnat
ovat Lähetysseuran jäseniä jo Lähetysseuran sääntöjen perusteella,
Pipliaseuran jäseniksi seurakunnat voivat liittyä.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän avustukset lähetysjärjestöille
ja Kirkon Ulkomaanavulle maksetaan kahdessa erässä. Yhteisen lähetystyön johtokunnalle kuuluu johtosäännön mukaan oikeus tehdä
kirkkoneuvostolle esitys lähetyksen talousarviomäärärahan jakamisesta. Yhteisen lähetystyön toimikunta on käsitellyt vuoden 2017
avustuksen jakamista marraskuussa 2016 ja pöytäkirjanote on toimitettu taloustoimistoon tammikuun viimeisenä päivänä.
Talousarvion avustusmääräraha lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle on yhteensä 509.355 euroa. Perinteisesti siitä on annettu Kirkon Ulkomaanavulle 30 prosenttia ja lähetysjärjestöille 70 prosenttia. Kirkon Ulkomaanavun osuus määrärahasta on siten
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152.807 euroa ja lähetysjärjestöille jaettava osuus 356.548 euroa.
Nämä osuudet on vahvistettu myös vuoden 2017 talousarviossa.
Yhteisen lähetystyön toimikunnan lähetysmäärärahojen kohdentamista koskeva käsittely on 2.11.2016 § 47 pöytäkirjaan kirjattu
seuraavasti:
Johtosäännön mukaisesti yhteisen lähetystyön toimikunnan tulee
tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys budjettimäärärahojen
kohdentamisesta eri lähetysjärjestöjen kesken. Kirkkohallitus
suosittaa, että talousarviomäärärahat maksettaisiin eri järjestöille jo
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kalenterivuotta järjestöjen
maksuvalmiuden takaamiseksi.
Jaon perusteena on Kirkon lähetystyön keskuksen ohjeistuksen
mukaan käytetty seurakuntien vapaaehtoisen lähetyskannatuksen
mukaista suhdetta. Lähetyskannatustilaston (http://sakasti.evl.fi)
vuonna 2015 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnista
annettiin järjestöille vapaaehtoista kannatusta yhteensä 591.288
euroa, jotka jakautuivat eri järjestöjen kesken seuraavasti:
Suomen Lähetysseura 243.920 euroa (41,2%)
Sley ja Slef
91.577 euroa (15,5 %)
Suomen Pipliaseura
28.225 euroa (4,8 %)
Kansanlähetys
136.473 euroa (23,0 %)
Lähetysyhdistys Kylväjä
32.469 euroa (5,5 %)
Sanansaattajat
58.624 euroa (10,0 %)
Yhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 12.5.2011 tekemän päätöksen (§
75) mukaan yhtymä ei viime vuosina ole jakanut talousarviotukea
Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle ja sen ruotsalaiselle
sisarjärjestölle. Näin on tehty myös päätettäessä kuluvan vuoden
talousarviomäärärahojen jakamisesta. Niiden osuus on jyvitetty
muille lähetysjärjestöille. Tämän takia esitän jaoksi seuraavaa:
Suomen Lähetysseura
Sley/Slef
Suomen Pipliaseura
Kansanlähetys
Kylväjä
Sanansaattajat

48,5 %
0%
7,0 %
27,0 %
6,0 %
11,5%

Euromääräisesti lähtökohtana määrärahojen jaossa on se, että
pohjana on 2 % kirkollisverotuloista. Tähän saakka osuudesta on
maksettu Kirkon ulkomaanavulle (KUA) 30 % ja loput 70 %
lähetysjärjestöille edellä mainitussa suhteessa. Tämä jakosuhde ei
kuitenkaan
vastaa
vapaaehtoiskannatuksen
tosiasiallista
jakautumista Kirkon ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen välillä.
Vuonna 2015 Kirkon ulkomaanavun vapaaehtoiskannatus oli
518.593
euroa
ja
eri
lähetysjärjestöjen
yhteenlaskettu
vapaaehtoiskannatus 591.288 euroa. Yhteensä tämä tekee
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1.109.881 euroa, joista Kirkon ulkomaanavun suhteellinen
kannatusosuus oli 46,7% ja eri lähetysjärjestöjen yhteenlaskettu
kannatusosuus 53,3%. Tämä suhde tulisi ottaa huomioon
määrärahajaossa.
Esitys: Toimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa:
· Talousarviomäärärahojen jako toimitetaan siten, että Kirkon
ulkomaanavun osuus on 40 % ja lähetysjärjestöjen osuus 60 %.
· Talousarviomäärärahat jaetaan lähetysjärjestöjen suhteen
seuraavassa suhteessa:
Suomen Lähetysseura
Sley/Slef
Suomen Pipliaseura
Kansanlähetys
Kylväjä
Sanansaattajat

48,5 %
0%
7,0 %
27,0 %
6,0 %
11,5%

Päätös: Lauri Lehtinen teki vastaehdotuksen, että Kirkon
Ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen jakosuhde pidetään ennallaan.
Perusteena tälle ehdotukselle on se, että Kirkon Ulkomaanavun
osuutta nostaa huomattavasti Yhteisvastuukeräyksen tuotto, josta
20% jää kotimaahan. Kirsti Thuresson kannatti esitystä. Esityksestä
äänestettiin: Pj:n esitys sai 2 ääntä ja Lauri Lehtisen vastaesitys sai
5 ääntä.
Toimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että talousarviomäärärahojen
jako toimitetaan siten, että Kirkon ulkomaanavun osuus on 30 % ja
lähetysjärjestöjen osuus 70 %.
Lauri Lehtinen teki vastaehdotuksen talousarviomäärärahojen
jakosuhteesta. Lauri Lehtinen esitti, että talousarviomäärärahat
jaetaan lähetysjärjestöjen suhteen siten, että myös Sley ja Slef
saavat osansa. Kirsti Thuresson kannatti esitystä. Perusteluiksi
määrärahajaon jakamiseksi myös Sleylle ja Slefille perustellaan
siten, että Sley/Slef ovat edelleen kirkon virallisia lähetysjärjestöjä ja
ovat allekirjoittaneet kirkon lähetystyön perussopimuksen, jossa
järjestöt ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä periaatteita.
Perussopimuksen noudattamista tarkistetaan kaikkien järjestöjen
osalta kerran vuodessa (ohjauskeskustelu). Sley/Slef ovat
noudattaneet perussopimusta. Lisäksi ainakin Maarian, Henrikin ja
Katariinan seurakunnat ovat solmineet nimikkosopimukset Sleyn
kanssa nimikkolähettien ja/tai – työn tukemiseksi. Nämä
seurakunnat ovat sitoutuneet tukemaan Sleyn lähetystyötä. Lisäksi
toimikunnassa oltiin sitä mieltä, että sen mitä Suomessa ajatellaan
ja toimitaan, ei tulisi vaikuttaa lähetyskentällä, varsinkin kun
kirkkohallitus / kirkko on ko. järjestön toiminnan ja toimintaperiaatteet
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yhteisellä perussopimuksella hyväksynyt. Liite 1, Perussopimus
lähetystyön järjestämisestä.
Asiasta suoritettiin äänestys. Puheenjohtajan esitys sai 2 ääntä,
Lauri Lehtisen esitys sai 4 ääntä, yksi jäsen pidättäytyi
äänestyksestä.
Toimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että talousarviomäärärahat
jaetaan lähetysjärjestöjen suhteen seuraavassa suhteessa:
Suomen Lähetysseura 243.920 euroa (41,2%)
Sley ja Slef
91.577 euroa (15,5 %)
Suomen Pipliaseura
28.225 euroa (4,8 %)
Kansanlähetys
136.473 euroa (23,0 %)
Lähetysyhdistys Kylväjä
32.469 euroa (5,5 %)
Sanansaattajat
58.624 euroa (10,0 %)
Kirkkoneuvoston päätöksellä 12.5.2011 § 75 Sley:lle ei vuodesta
2011 lähtien makseta avustusta lainkaan, vaikka se on kirkon
virallinen lähetysjärjestö. Avustuksen epäämisen syynä on ollut, ettei
yhdistys noudata kirkon virkajärjestystä. Yhteisen lähetystyön
toimikunnan esittämä jako ei ole kirkkoneuvoston päätöksen
mukainen, koska siinä avustuksen saajiksi esitetään Sley:tä ja sen
sisarjärjestöä Slef:iä.
Yhteisen lähetystyön toimikunnalle kuuluu johtosäännön mukaan oikeus tehdä esitys lähetyksen talousarviomäärärahan jakamisesta.
Kokouksessa äänestyspäätöksellä syntynyt esitys ei ole kirkkoneuvoston päätöksen mukainen. Vt talousjohtajan esitys perustuu
kirkkoneuvoston päätökseen vuodelta 2011 sekä vuoden 2017
talousarvioon, ja noudattaa yhteisen lähetystyötoimikunnan kokouksen esittelytekstiä siten, että esittelytekstin euro- ja prosenttimääriä
on oikaistu.
Vapaaehtoisen
seuraava:

kannatuksen

oikaistu

prosenttijakolaskelma

on

Lapsivaikutusten
arviointi:
Lähetysjärjestöille
vuoden
2017
talousarviossa
varatun
määrärahan
jakamisella
ei
ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Lähetysjärjestöille vuonna 2017 varattu määräraha jaetaan
seuraavasti:
Suomen Lähetysseura 48,8 %
Suomen Pipliaseura
5,7 %
Kansanlähetys
27,2 %
Kylväjä
6,5 %
Sanansaattajat
11,8 %
Yhteensä

173.844 eur
20.254 eur
97.048 eur
23.207 eur
42.195 eur
356.548 eur

Avustus Kirkon Ulkomaanavulle
ja kaikki avustukset yhteensä

152.807 eur
509.355 eur

Avustukset maksetaan kahtena eränä siten, että ensimmäinen erä
maksetaan sen jälkeen kun tämä päätös on saavuttanut lainvoiman
ja toinen erä ensimmäisestä maksupäivästä neljän kuukauden
kuluttua.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Avustuksen saajat
Yhteisen lähetystyön toimikunta
Taloustoimisto
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Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 91

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 16.02.2017 § 92
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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Pöytäkirja 16.2.2017

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: 66,67,68,69,70,71,72, 86, 87, 88, 90, 91, 92
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: 73, 74,75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89,
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: 78 KirVESTES 19 §,

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. § 73, 74,75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 89,
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
·

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Eerikinkatu 3 A, 3. kerros
Postiosoite: PL 922
Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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

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

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

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 Kaarinan seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto
·
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Turun ja Kaarinan 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

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 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)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen

30 päivää

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto
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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.

