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Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 218

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 20.4.2017 § 146 päättänyt
1. kirkkolain 6 luvun 1 §:n 4-5 momentin nojalla määrätä pastori Marith Leppäkari-Lindbergin Kaarinan seurakunnan määräaikaiseksi
seurakuntapastoriksi virkaa perustamatta ajalle 15.6.-15.8.2017;
2. kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla, että pastori Leppäkari-Lindbergin
ei tarvitse esittää selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa Kaarinan seurakuntaa antamaan Leppäkari-Lindbergille
KL6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.
- Tuomiokapituli on 20.4.2017 § 148 päättänyt
1. kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin, 40 §:n 1 momentin, 41 §:n
2 ja 4 momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b kohdan ja opintovapaalain (273/1979) perusteella myöntää Ville Niitttyselle virkavapautta opintovapaata varten Kaarinan seurakunnan kirkkoherran virasta ajalle 1.-31.7.2017 ja vuosilomaa ajalle 5.6.-30.6.2017 ja
1.-25.8.2017.
2. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräyksen Kaarinan seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle
6.6.-16.7.2017 ja 14.8.-25.8.2017 kappalainen Tatu Kuoppalalle sekä ajalle 17.7.-13.8.2017 kappalainen Merja Auerille.
3. Porvoon tuomiokapitulin päätös
- Porvoon tuomiokapituli myöntää Turun ruotsalaisen seurakunnan
kappalainen Johan Mullon osittaiselle 20% virkavapaalle jatkoa
1.6.2017-31.12.2018.
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4. Selvitysmies Sami Lahtiluoman esitys seurakuntajaon muutoksista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluvissa suomenkielisissä seurakunnissa (neljän seurakunnan malli)
5. Pöytäkirjoja
- Tiedotustoimikunta 1/20.3.2017
- Yhteinen kasvatusasian johtokunta 4/27.4.2017
6. Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan lyhennysote pöytäkirjasta 2/6.2.2017 § 16
- Kasvatusasiain johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen
kasvatusasiainkeskuksen vuoden 2016 toimintakertomuksen
yhteiselle kirkkoneuvostolle toimitettavaksi. Toimintakertomus
jaetaan kirkkoneuvoston kokouksessa.
7. Henrikinseurakunnan lyhennysote pöytäkirjasta 3/5.4.2017 § 31
- Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta lupaa olla täyttämättä vakinaisesti Henrikinseurakunnan III kappalaisen virkaa 1.10.2017-30.9.2018.
8. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 7/2017
- Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta
vaadittavista tutkinnoista

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuuston jäsen Anna-Emilia Hartikan ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
145/00.00.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 219

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Anna-Emilia Hartikka (os. Koivisto) on seurakuntavaaleissa 2014
valittu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Henrikinseurakunnan edustajana.
Anna-Emilia Hartikka on ilmoittanut muuttaneensa pois Henrikin
seurakunnan alueelta 3.4.2017 alkaen. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2
pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Henrikinseurakunnan edustajana.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Anna-Emilia
Hartikan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Henrikinseurakunnan edustajana todetaan päättyneeksi 1.3.2017 alkaen.

Muutettu päätösesitys: Hallintojohtaja muutti päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Anna-Emilia
Hartikan luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
kirkkovaltuuston
Henrikinseurakunnan
edustajana
todetaan
päättyneeksi 3.4.2017 alkaen.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkovaltuuston jäsenen luottamustoimesta eroamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Jakelu
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Juha Napun valitseminen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
145/00.00.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 220

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Henrikinseurakunnan edustajana yhteisessä kirkkovaltuustossa toimineelle Anna-Emilia Hartikalle on myönnetty seurakunnan alueelta
poismuuton vuoksi ero luottamustoimesta.
Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi (KL 23, 7). Partiotyön ystävät – ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on toimitusjohtaja
Juha Nappu.
Lapsivaikutusten arviointi: Luottamushenkilön vaihtumisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Juha Nappu kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Anna-Emilia Hartikan tilalle.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu
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Kirkkovaltuutettujen tekemien aloitteiden käsittely
157/00.00.02/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 221

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Vuoden 2015 lopussa oli lopullista käsitellyksi merkityksi –merkintää
vailla yhdeksän kirkkovaltuutettujen tekemää aloitetta. Virheellisestä
toimintatavasta johtuen käsitellyksi tulleita aloitteita ei oltu viety kirkkovaltuustoon tiedoksi. Vuoden 2016 tasekirjaan on nyt kirjattu selvitykset näistä yhdeksästä aloitteesta, sekä yhdestä vuonna 2016 tulleesta aloitteesta.
Aloitteet, joiden osalta toimenpiteet on suoritettu ennen toimintavuotta 2016, ovat seuraavat:
Pentti Huovinen (kv 2.3.2006): Ryhmän asettaminen koordinoimaan
strategian valmistelua
Pentti Huovinen on aloitteessaan esittänyt, että kirkkoneuvosto asettaisi pienen ryhmän valmistelemaan esitystä yhtymän uudeksi strategiaksi. Tämän jälkeen luonnoksesta pyydettäisiin laaja lausunto ja
saadut lausunnot huomioitaisiin luonnoksen jatkokäsittelyssä.
Seurakuntayhtymässä toteutettiin 2011 strategiaprosessi, jonka ohjausryhmää johti tuomiorovasti Heimo Rinne. Tämä vuonna 2011 tapahtunut prosessi johti osamietintöihin sekä ohjausryhmän niiden
pohjalta laatimaan kokonaisstrategiaan, joka perustui myös kirkon
yhteiseen strategiaan. Strate-giaehdotuksista hankitut seurakuntien
lausunnot olivat eräiltä osin niin kriittisiä, ettei yhteisen strategian
luomiselle nähty tuossa tilanteessa edellytyksiä. Strategista pohdintaa on tämän jälkeen tehty sekä vuoden 2013 rakennetyöryhmässä,
että sen jälkeisessä kehittämistyössä, joskaan varsinaista strategiaa
ei ole näissä synnytetty.
Urpo Kivikari (kv 25.1.2007): Strategiapalaverien järjestämisestä
Urpo Kivikari on esittänyt, että seurakuntavaaleissa valituiksi tulleiden luottamushenkilöiden vaalikoneelle antamia vastauksia tarkastellaan valtuustossa lähtökohtana uuden vaalikauden strategian valmistelulle ja vaalikoneen käytön kehittämiselle tulevia vaaleja varten.
Vaalikonekysymykset laaditaan seurakuntayhtymän ulkopuolella, eivätkä ne ole liittyneet kovin hyvin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimialaan kuuluviin konkreettisiin kysymyksiin. Vaalikonevastausten puutteelliseen käyttöön on vaikuttanut myös se, ettei seurakuntayhtymän yhteisen strategisen suunnittelun tavoitteista
ole vallinnut yksimielisyyttä. Vaalikonevastaukset tullaan hyödyntämään kirkkovaltuuston budjetin lähetekeskusteluissa.
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Urpo Kivikari (kv 20.9.2007): Nuorten aikuisten palvelun uudistaminen
Valmisteltavana johtoryhmällä. Siirretty rakennetyöryhmälle. Nuorten
aikuisten palvelun uudistaminen siten, että esimerkiksi luotaisiin erityinen ”opiskelijaseurakunta” ei ole rakennekehitystyössä saavuttanut vastakaikua. Sen sijaan Tuomiokirkkoseurakunnan, kasvatusasian keskuksen ja korkeakoulutyöstä vastaavien pastoreiden työnjakoa on selkiytetty.
Ulla-Maija Vierimaa (kv 23.6.2009): Merimieskirkon työntekijäresurssien turvaaminen.
Merimieskirkon johdon kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2010 laadittiin sen mukaan, että
Merimieskirkko päättää oman organisaationsa sisällä, miten voimavarat jaetaan.
Ann-Sofi Hurme (kv28.10.2010): Esco-palvelun käyttöönotto yhtymässä energiankäytön tehostamiseksi. Kiinteistöjen energiankäytön
seuranta on useiden kiinteistöjen osalta toteutettu vastaavalla järjestelmällä.
Janne Aso (kv 16.5.2013): Aloite sähköisiin kokousasiakirjoihin siirtymisestä.
Vaiheittainen siirtyminen sähköiseen järjestelmään toteutui vuoden
2016 alusta ja järjestelmän kattavuutta laajennetaan suunnitelman
mukaisesti ensin yhtymän johtokuntiin ja seuraavaksi seurakuntiin.
Pentti Korhonen (kv 30.10.2014): Aloite Pallivahan kirkon katon ja
räystäiden korjauksesta.
Kiinteistötoimisto on ryhtynyt sekä toimiin aloitteessa mainittujen
epäkohtien korjaamiseksi, että tutkimusten edetessä ryhtynyt myös
huomattavasti laajempiin rakennuksen korjaustoimenpiteiden valmisteluun.
Helmi-Riitta Toivari (kv 26.2.2015): Aloite seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkk-oista luopumisesta. On selvitetty, että
kirkkoneuvoston jäsenet voivat luopua kokouspalkkioistaan, mutta
verotuksellisista syistä ei ole katsottu mahdolliseksi antaa luopujille
valinnanvaraa luopumiskohteeseen nähden.
Vuonna 2016 on tehty yksi aloite, joka on johtanut tarkoitettuun päätökseen:
Harri Raitis (kv 9.6.2016) Aloite tiedottajan palkkaamisesta reformaation merkkivuoden ja
Kirkkopäivien viestintään. Kirkkoneuvosto 24.11.2016 toimeenpannut aloitteen mukaisen esityksen palkkaamalla tiedottajan.
Vailla asian ratkaisua ovat seuraava aloitte:
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Pentti Korhonen (kv 14.3.2013): Aloite ehtoollisleivän valmistamisesta seurakunnissa.
Valmisteltavana kirkkoherrainkokouksella.
Hallintovirasto kirjaa nykyisin aloitteet sähköiseen asianhallintajärjestelmään, jolloin käsittelemistä odottavat tai käsitellyksi tulleet
aloitteet raportoidaan oikea-aikaisesti kirkkovaltuustolle.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että esittelystä ilmenevät kirkkovaltuutettujen tekemät aloitteet ovat tulleet käsitellyiksi ja esittää, että se merkitsisi aloitteiden käsittelyn tiedokseen.
Lapsivaikutusten
arviointi:
Alotteiden
käsittelyllä
ei
ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu
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Hautatoimiston toimistosihteeri Heli Niemisen anomus lyhennetystä työajasta
150/01.01.03.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 222

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Keskusrekisteriin kuuluvan hautatoimiston toimistosihteeri Heli Nieminen on 11.5.2017 lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen:
Olen hakenut osittaista varhennettua vanhuuseläkettä 1.7.2017 alkaen. Haluaisin myös lyhentää työaikaani 1.9.2017 alkaen siten, että tekisin toistaiseksi kolme työpäivää viikossa.
Vt. keskusrekisterin hoitaja Maria Wikström puoltaa hakemusta,
mutta lausuu, että kahden viikottaisen poissaolopäivän työntekijäresurssi hautatoimistossa pitää täyttää.

Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää toimistosihteeri Heli Niemiselle 1.9.2017 alkaen oikeuden tehdä lyhennettyä työaikaa siten, että hänen työaikansa on kolme työpäivää viikossa.
Lapsivaikutusten arviointi: Toimistosihteerin lyhennetyllä työajalla ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Vt. Keskusrekisterin johtaja Hannu Hurme
Vt. Keskusrekisterin hoitaja Mia Wikström
Heli Nieminen
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Sairaalasielunhoitaja Outi Ruoholan sivutoimilupa-anomus
149/01.01.03.11/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 223

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Sairaalasielunhoitaja Outi Ruohola on 5.5.2017 toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan sivutoimilupa-anomuksen:
Anon sivutoimilupaa InterPlay -improvisaatiomenetelmän ohjauksiin
max. 10 tuntia kuukaudessa. Olen perustanut toiminimen Leikkisä-Playful, joka on merkitty kaupparekisteriin maaliskuussa 2017.
Sivutoimen toiminta tapahtuu seurakuntayhtymän ulkopuolella eikä
siitä ole haittaa virkatehtäväni hoitamiseen.
Sivutoimeeni on esimieheni, johtavan sairaalapastorin Hilkka Kakko-Helteen puolto.

Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Outi Ruoholalle anomuksen mukaisesti sivutoimiluvan enintään 10 tuntia kuukaudessa.
Samalla Outi Ruoholalle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua
vapaa-ajalla, se ei saa haitata toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viranhaltijana eikä vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen viranhoidossa. Outi Ruohola ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Sivutoimiluvan myöntämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Outi Ruohola
Johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helle
Sielunhoitotyön johtokunta
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Pöytäkirja
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23.05.2017

§ 224

9/2017

18/51

Hautausmaan työnjohtaja Jorma Reimanin tehtävän määräaikainen vaativoituminen
74/01.02.01.04/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 224

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvoston päätöksillä ( 7.4.2016, 19.1.2017) hautausmaan
työnjohtaja Jorma Reimanille on maksettu tehtävän vaativoitumisen
perusteella 25 % hautaustoimen päällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta 603 (3589,79 €) eli 897,45 € hänen hoitaessaan oman tehtävänsä ohella hautaustoimen päällikön tehtävää. Päätös korvauksen maksamisesta on siihen asti, kunnes hautaustoimen päällikkö
aloittaa viranhoidon, kuitenkin enintään 30.4.2017 saakka.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.12.2016 julistaa hautaustoimen päällikön viran auki. Tavoitteena oli täyttää virka siten, että
uusi päällikkö aloittaa työt 1.5.2017 mennessä. Kirkkoneuvosto täytti
kokouksessaan 16.3.2017 hautaustoimen päällikön viran. Uusi
hautaustoimen päällikkö aloittaa työt 1.6.2017.
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola on esittänyt palkkatyöryhmälle Jorma
Reimanin tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen jatkamista ajalla
1.5. -31.5.2017, koska hän jatkaa vt. hautaustoimen päällikönä toukokuun loppuun asti.
Palkkatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.5.2017 ja esittää kirkkoneuvostolle, että Jorma Reimanille maksetaan 25 % hautaustoimen päällikön peruspalkasta ajalla 1.5.-31.5.2017 tehtävän
vaativoitumisen perusteella.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Jorma Reimanille maksetaan tehtävän
vaativoitumisen perusteella 25 % hautaustoimen päällikön tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (603). Korvausta tehtävän vaativoitumisesta maksetaan ajalla 1.5. -31.5.2017. Uusi hautaustoimen päällikkö aloittaa virassaan 1.6.2017.
Lapsivaikutusten arviointi: Tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen
korvaamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Jorma Reiman
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.05.2017

§ 224

Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto

9/2017

19/51

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.05.2017

§ 225

9/2017

20/51

Henrikinseurakunnan johtavan nuorisotyönohjaaja Marko Mäenpään tehtävän määräaikainen
vaativoituminen
148/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 225

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Henrikinseurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Marko Mäenpää
on ajalla 29.3. -30.4.2017 sijaistanut seurakunnan toista nuorisotyönohjaajaa tämän vuosiloman aikana. Vuosiloman ajankohdan sijoittuminen kevään toimintakaudelle johtuu viranhaltijan kesällä 2016
olleesta sairauslomasta, jonka vuoksi lomaa ei voinut pitää kesälomakaudella.
Henrikinseurakunnan nuorisotyönohjaajien viran johtosäännössä ei
ole mainittu toisen nuorisotyönohjaajan sijaistamisen kuuluvan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaan.
Määräaikaisen vaativoituminen kriteerit ovat seuraavat:
- hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa
- alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä
- tehtävänmuutos on olennainen
- korvauksen suuruus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden,
määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella
- korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta
- jos hoidettavat tehtävät on jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi
olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta
- korvaus voidaan maksaa myös vuosilomasijaisuuden ajalta, joka
kestollisesti täyttää kriteerit. Tehtävän vaativuuden täytyy muuttua
olennaisesti, eikä sijaistaminen saa kuulua tehtävänkuvaukseen,
johtosäännön tai muun pysyväismääräyksen mukaan sijaisuutta hoitavan tehtäviin.
Marko Mäenpään lähettämän selvityksen mukaan sijaistamisen sisältö oli seuraava:
Olemme 2 työntekijän tiimi, jossa minä toimin johtavana, mutta
teemme molemmat kaikkea. Ainoastaan nimikkokoulujemme kanssa
tehtävä työ ei siirry työntekijältä toiselle, joitakin poikkeuksia lukuunottamatta.
Edustus yhtymän eri työryhmissä on jaettu, mutta kun toinen on
poissa on minun mentävä edustamaan kaikissa: Vanu, Tupu, Varttuneet, Seppo, Nujo, Ympäristövastaavat, Zoo, S-18.
Meillä on viikkotoiminta seuraavanlainen:
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tiiistaisin: Pikkupiikki avoimet ovet 3-6 luokkalaisille klo 13-16:15,
piikki avoimet ovet nuorille 16:45-21:15
keskiviikkoisin: isoskoulutus klo 16-18, ohjelmallinen nuortenilta klo
18:15-19:30, peli-ilta klo 20-21:30
torstaisin pidämme rippikoulua , käymme kerhossa, partiossa, tai järjestetään tapahtumia
Huhtikuu on nuorisotyön toiminnan kannalta kiireistä aikaa. Silloin
on isoshaastattelut, jotka yleensä hoidetaan yhdessä, mutta nyt tein
ne itse. Haastatteluja on noin 60.
Huhtikuussa on näiden normaalin viikkotoiminnan lisäksi ”Missä Mikael”- viikko, johon osallistuin Mikael Agricolan roolista käsin omien
koulujeni osalta. 4.4. ja 6.4. klo 8:30-13 menee siihen.
Perjantai 7.4. järjestettiin Pelien yö tilaisuus, joka kesti la 8.4. aamuun saakka.
Hiljaisen viikon koulukirkko vaatii läsnäoloa myös nuorisotyöltä.
Yhtymän yhteinen päivä isosille la 22.4. mainostus, toteutus, suunnittelu vei aikaani kohtuullisen paljon.
Henrikinseurakunnan kirkkoherra puoltaa anomusta.
Palkkatyöryhmä on käsitellyt anomuksen kokouksessaan 2.5.2017
ja esittää kirkkoneuvostolle, että johtavalle nuorisotyönohjaajalle
Marko Mäenpäälle maksetaan 15 % eli 344,59 € nuorisotyönohjaajan peruspalkasta (502/0 = 2297,26 €) ajalla 29.3. -30.4.2017 tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen perusteella. Perusteena vaativoitumiskorvauksen esittämiselle, vaikka kyseessä on sijaistettavan lähiesimies, palkkatyöryhmä esittää vuosiloman sijoittumisen poikkeuksellisen kiireiseen aikaan työkaudesta, jolloin on samanaikaisesti ollut tulevan kesän leirityövoiman rekrytointia, pääsiäisen ajan
tilaisuudet sekä reformaation merkkivuoden ohjelmaa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Marko Mäenpäälle maksetaan tehtävän vaativoitumisen perusteella 15 % (344, 59 €) nuorisotyönohjaajan peruspalkasta ajalla 29.3. -30.4.2017.
Lapsivaikutusten arviointi: Tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen
korvaamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Jakelu

Marko Mäenpää
Kirkkoherra Heikki Mäntylä
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto
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Palkkatoimisto

9/2017

22/51
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.05.2017

§ 226

9/2017

23/51

Johtavan nuorisotyönohjaajan Kari Tynkkysen tehtävän vaativuuden määrittäminen ajalla
1.5.2017-30.11.2018
147/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 226

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto on aiemmin kokouksissaan 15.9.2016, 2.2.2017 ja
20.4.2017 myöntänyt Kari Tynkkyselle tehtävän määräaikaisen vaativoitumisen perusteella korvausta johtavan diakoniatyöntekijän tehtävän hoitamisesta oman työn lisäksi ajalla 20.7.2016 - 30.4.2017.
Korvauksen määrä on ollut 25 % johtavan diakoniatyöntekijän tehtäväkohtaisesta peruspalkasta (503/20) eli 615,26 euroa kuukaudessa.
Palkkatyöryhmä on aiemmin linjannut, että sijaisuuden keston ylittäessä yhden vuoden ajan, on tehtävästä laadittava uusi tehtävänkuvaus ja tehtävälle on määritettävä sen perusteella uusi vaativuusryhmä sijaisuuden ajaksi. Kari Tynkkysen tapauksessa vuoden määräaika sijaisuuden hoitamisessa on täyttymässä ja palkkaus tulee
määrittää uuden tehtävänkuvauksen avulla määräaikaisen vaativoitumisen sijasta.
Palkkatyöryhmä käsitteli kokouksessaan 2.5.2017 Kari Tynkkysen
tehtävän vaativuuden uudelleen määrittämistä:
Mikaelinseurakunnan vt. kirkkoherra Timo Hanttu on 24.4.2017 toimittanut palkkatyöryhmälle seuraavan anomuksen ja Kari Tynkkysen uuden tehtävänkuvauslomakkeen.
Tehtävänkuvauslomake liitteenä.
Kari Tynkkysen tehtävän vaativoituminen
ja palkkauksen tarkistus
Muutostarve aiheutuu johtavan diakonian työntekijän viran osalta.
Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt johtavalle
diakoniatyöntekijälle Anneli Koskiselle 1,5 vuoden virkavapauden alkaen 1.5.2017.
Kari Tynkkynen toimii kyseisenä aikana sekä diakoniatyön että nuorisotyön johtavana työntekijänä, eli siis 30.11.2018 asti. Kari Tynkkynen ja kirkkoherra Jouni Lehikoinen ovat neuvotelleet tehtävänkuvan pohjalta vaativuusryhmän 601 mukaisesta palkasta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.05.2017

§ 226

9/2017

24/51

Nykyisellään Kari Tynkkyselle kuuluu 30 prosenttia diakoniatyötä ja
60 prosenttia nuorisotyötä sekä 10 prosenttia ystävyysseurakuntatyötä. Kari Tynkkynen tekee nuorisotyössä ja diakoniatyössä perustyön tehtävät ja kaikki hallinnon tehtävät molemmissa työaloissa.
Kari Tynkkysen työmäärä on lisääntynyt ja lisääntyy hallinnollisten
tehtävien hoitamisen kautta. Hän on myös kahden seurakuntapisteen, Mikaelin seurakuntakodin ja Mikonmökin, isäntä.
Yhteisvastuukoordinaattorin tehtävät kuuluvat myös hänelle Mikaelinseurakunnassa. Oheistehtävinä hänelle kuuluu lisäksi kuolinviestipäivystys sekä KIPA:n varayhdyshenkilön tehtävät seurakunnassa.
Turussa 24.4.2017
vt.kirkkoherra
kappalainen
Timo Hanttu
Mikaelinseurakunnan johtavan nuorisotyöntekijän tehtävän vaativuusryhmä on 503/20, johtavan diakoniatyöntekijän tehtävän vaativuusryhmä on myös 503/20. (2461,03 €)
Esitetty vaativuusryhmän 601/0 mukainen palkka on 2641,14 € eli
palkan muutos on 180,11 €/ kuukausi.
Vt. kirkkoherra Timo Hantun ja johtavan nuorisotyönohjaaja Kari
Tynkkysen 24.4.2017 allekirjoittamassa tehtävänkuvauksessa vaativuus on määritelty seuraavasti:
Vuorovaikutus: 2-7 (Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta tai suppean toiminnon tai vaativan osatoiminnon johtaminen,
jolloin vuorovaikutuksen tavoitteena on toiminnan ohjaaminen)
Ohjaus: 3-4 (toiminnon strategian toteuttaminen tehtävässä)
Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta: 4-4 (Ongelmanratkaisutilanteet
pohjautuvat vaikeasti hahmotettaviin laajoihin kokonaisuuksiin ja
lainalaisuuksiin ja sisältävät organisaation kannalta epävarmuuksia,
jotka hallittava intuitiivisesti)
Vastuu 5-5 (Vastuu toiminnon tai muun kokonaisuuden kehittämisestä tai johtamisesta)
Palkkatyöryhmä päätyi määrittelemään tehtävän vaativuuden tehtävänkuvauksen avulla seuraavasti:
Vuorovaikutus: 2-6 (Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta tai toimimista asiantuntijatyöryhmän työstä vastaavana)
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Ohjaus: 3-3 (Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttävät, luovat menettelytavat)
Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta: 4-3 (Ongelmanratkaisutilanteet
vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa.)
Vastuu 5-4 (Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtävänalan hoitamisesta ja kehittämisestä.)
Palkkatyöryhmän esitys tehtävän vaativuuden määrittämiseksi liitteenä.
Palkkatyöryhmän esittämä vaativuusryhmän määrittely on linjassa
johtavien nuorisotyönohjaajien ja johtavien diakoniatyöntekijöiden
tehtävän vaativuuden kanssa. Palkkauksen osalta palkkatyöryhmä
piti kirkkoherra Lehikoisen ja Kari Tynkkysen sopimaa 601 tason
palkkausta tehtävänkuvaukseen sopivana ja esittää kirkkoneuvostolle tehtävän vaativuuden lisääntymisen määrittämistä erityisen perusteen avulla siten, että palkan suuruus vastaa 601 mukaista palkkaa.
Palkkatyöryhmässä on linjattu, että kahden tehtävän hoitamisen vakiintuessa pidempiaikaiseksi, ei sivuvastuun hoidosta voi koitua samankaltaista vastuun ja työmäärän lisääntymistä kuin kahta tehtävää lyhytaikaisesti hoidettaessa. Vääjäämättä osa omista ja toisen
henkilön työtehtävistä tulee järjestää siten, että niitä jakautuu muille
työntekijöille tai työ organisoidaan uudelleen. Tämän vuoksi muuttuneen tilanteen vakiinnuttua tuleekin laatia uutta tehtäväkokonaisuutta vastaava tehtävänkuvaus. Myöskään työturvallisuusnäkökohdat
eivät mahdollista pitempiaikaista vastuuta kahdesta työtehtävästä,
siten että henkilö tekisi 100 % sekä omaa työtään että toisen henkilön 100 % työtehtävät.
Palkkatyöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Kari Tynkkysen
palkka määritetään ajalla 1.5.2017 – 30.11.2018 seuraavasti: peruspalkan 503/20 lisäksi maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisen perusteella erityisenä perusteena 180,11 e/ kk palkanlisää. Tällöin palkka on yhteensä 2641,14 euroa eli vastaa vaativuusryhmän
601 mukaista palkkausta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa Kari Tynkkysen tehtävänkuvauksen palkkatyöryhmän esityksen mukaiseksi, jolloin tehtävän vaativuus määrittyy seuraavin kriteerein:
Vuorovaikutus: 2-6 (Erityistä asiantuntijuutta edellyttävää vuorovaikutusta tai toimimista asiantuntijatyöryhmän työstä vastaavana)
Ohjaus: 3-3 (Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttä-
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vät, luovat menettelytavat)
Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta: 4-3 (Ongelmanratkaisutilanteet
vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa. )
Vastuu 5-4 (Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtävänalan hoitamisesta ja kehittämisestä.)
Tehtävänkuvauksen perusteella kirkkoneuvosto määrittää palkan
palkkatyöryhmän esittämällä tavalla: Peruspalkan 503/20 lisäksi
maksetaan tehtävän vaativuuden lisääntymisen perusteella erityisenä perusteena 180,11 e/ kk. Tällöin palkka on yhteensä 2641,14 euroa eli vastaa vaativuusryhmän 601 mukaista palkkausta.
Lapsivaikutusten arviointi: Johtavan nuorisotyönohjaajan palkan
määrityksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1
Liite 2

Jakelu

Kari Tynkkynen
Kirkkoherra Jouni Lehikoinen
Palkkatoimisto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

Mikaelinseurakunnan esitys Kari Tynkkysen tehtävänkuva
Palkkatyöryhmän esitys Kari Tynkkysen tehtävänkuva
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Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran lakkauttaminen

152/01.01.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 227

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Mikaelinseurakunta on lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan otteen seurakuntaneuvoston 15.3.2017 kokouksesta:
Seurakuntaneuvosto asetti helmikuun 2017 kokouksessa työryhmän
pohtimaan kansainvälisen työn sihteerin viran tulevaisuutta. Työryhmään kuuluvat kirkkoherran lisäksi Matti Pennanen, Satu Orvasto ja
Kari Tynkkynen. Kristiina Friman on toiminut työryhmän asiantuntijajäsenenä. Työryhmä on pitänyt kaksi kokousta ja esittää yksimielisesti kansainvälisen työn sihteerin viran lakkauttamista ja diakoniatyöntekijän viran perustamista. Palkkakustannukset ovat molemmissa samat.
Esitys
Seurakuntaneuvosto lakkauttaa kansainvälisen työn sihteerin viran 1.6.2017 alkaen.
Lava
Ei KJ 23:3 tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Tiedoksi
Yhteinen kirkkoneuvosto, yhteinen kirkkovaltuusto, palkat
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin
Päätös
Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran
lakkauttamista 1.6.2017 alkaen.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää 15.6.2017 kokoontuvalle yhteiselle kirkkovaltuustolle Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin viran
lakkauttamista.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aiemmassa käsittelyvaiheessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Yhteistyösopimus Paavo Nurmi Legacy Games ja Festival kanssa
153/00.06.00.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 228

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turkuun on tarkoitus luoda olemassaolevan Paavo Nurmi games
–urheilutapahtuman ympräille laajempi vuosittainen tapahtumakokonaisuus, joka edistää yhteiskunnallista ja alueellista hyvää, vahvistaa paikallisidentiteettiä tuo tunnetuksi Paavo Nurmen perinnettä.
Tapahtuman kehittämiseksi on perustettu yhtiö, PN Turku Oy, jonka
omistavat Suomen urheiluliitto ry, Turun urheiluliitto ry, TuTo ry, Turun Weikot Yleisurheilu ry ja Matti Nurmi. Tapahtuman kehittäminen
merkitsee sen kansainvälisen painoarvon nousua ja samalla sen
kiinnostavuus myös lähiseudun asukkaiden keskuudessa kasvaa.
PN Turku Oy on ollut esittelemässä tapahtumakokonaisuutta kirkkoherrainkokoukselle ja sen pidettyä yhteistyömahdollisuuksia varteenotettavina, asiaa on valmisteltu eri seurakuntien ja myös yhtymän
yhteisten työmuotojen kanssa.
Suunnittelutyön alettua, yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettiin tämän
ja eräiden muiden tapahtumien rahoittamiseksi lisätalousarvioesitys,
jonka kokonaissumma oli 45.000 euroa. Kirkkovaltuusto myönsi
2.2.2017 anotun määrärahan.
Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan lisämäärärahan käytöstä eri
kohteisiin päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteistyösopimus, joka
on laadittu PN Turku Oy:n kanssa, on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Hyväksyessään tämän sopimuksen, yhteinen kirkkoneuvosto tekee samalla periaatepäätöksen siitä, että vuoden 2018
talousarvioon otetaan sopimuksen jatkamista vastaava määräraha,
ja että muutoinkin vuoden 2018 toimintasuunnitelmissa tapahtuma
huomioidaan.
Sopimuksen pääsisältö on, että Paavo Nurmi festival –viikon aikana
seurakuntayhtymä voi sopimuksessa erikseen kuvatuin tavoin ja eri
tilanteissa hyödyntää yhteistä postiivista imagoa ja yleisövirtoja
oman viestintänsä tueksi. Yhteistyökumppaneiden nimet näkyvät eri
tavoin PN Turku Oy:n viestinnässä viikon aikana ja seurakuntayhtymästä itsestään on kiinni. kuinka paljon se asettaa tarjolla oleviin
pisteisiin henkilöstöä ja ohjelmatarjontaa.
Sopimusteksti on liitteenä. Liite on salainen.
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Päätetään hyväksyä liitteen mukainen yhteistyösopimus PN Turku
oy:n kanssa vuosille 2017-2018. Kirkkoneuvosto kehottaa lisäksi
kaikkia niitä yksiköitä ja seurakuntia, jotka pystyvät edesauttamaan
vuoden 2018 Paavo Nurmi Legacy games ja festivaali –tapahtuman
hyväksikäyttämistä,
ottamaan
asian
huomioon
vuosisuunnitelmissaan.
Samalla kirkkoneuvosto ohjeistaa talousjohtajaa ottamaan vuoden
2018 talousarvion laadinnassa huomioon tämän sopimuksen.
Lapsivaikutusten arviointi: Yhteistyösopimuksella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Jari Salonen
Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
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Keskuskirjanpidon talouden toteutuminen, investointien
palvelukeskuksen laskutuksen toteutuminen 30.4.2017
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ja

Kirkon

42/02.00.02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 229
Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Huhtikuun lopussa vuosikate on 313.857 euroa. Investointeja on
tehty 428.672 eurolla (toteutuma-% on 16,3). Rahoituslaskelmassa
rahavarat ovat vuoden alusta lisääntyneet 2,3 milj. euroa. Huhtikuun
toteutuma pääluokittain, rahoituslaskelma ja investointien toteutumavertailu ovat liitteenä.
Kirkon palvelukeskus laskuttaa kuukausittain suoritemäärien mukaisesti talous- ja palkkahallinnosta. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa)
laskutus on tammi-huhtikuulta yhteensä 75.231 euroa, toteutuma
eriteltynä on seuraava:

Lapsivaikutusten arviointi: Keskuskirjanpidon talouden toteutumisella ja investointien sekä Kirkon palvelukeskusmaksujen toteutumisen
tiedoksisaannilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saaduksi huhtikuun talouden toteutumisen keskuskirjanpidosta, investoinneista ja Kirkon keskusrahastomaksuista.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 4
Liite 5
Liite 6

Investointien toteumavertailu
Rahoituslaskelma
Talouden toteumavertailu pääluokittain
keskuskirjanpidosta

Jakelu

Ei jakelua
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Vuoden 2016 tilikauden tuloksen käsittely
26/02.04.00.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 230

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 § luvun mukaan talousarviovuodelta
on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin
kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 § mukaisesti toimintakertomuksessa
on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä
valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa
on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.
Kirkkoneuvosto allekirjoitti 30.3.2017 vuoden 2016 tilinpäätöksen.
Allekirjoituksen yhteydessä ei otettu kantaa tilikauden tuloksen käsit-
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telyyn. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vuosikate on 3.345.700,34 euroa ja tilikauden tulos näyttää 1.160.386,37 euron alijäämää. Edellisten tilikausien ylijäämä on 26.692.528,09 euroa, joten se riittää tilikauden alijäämän kattamiseen.
Tilikaudella on tehty Hannunniitun asuintaloista 219.842,27 euron
asuintalovaraus ja Varissuon asuintaloista on tehty 206.020,30 euron asuintalovaraus. Asuintalovaraukset ovat verotuksellisia varauksia, ja ne on kirjattu taseen vapaaehtoisiin varauksiin sekä tuloslaskelmaan poistoeron muutoksena. Tehdyt varaukset pienentävät tilikauden tulosta 425.862,57 euroa.
Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen on tasekirjan tekstiosuuteen
tehty teknisiä tarkistuksia. Tehdyistä korjauksista on selvitys liitteenä.
Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy tekee tilintarkastuksen ja antaa tilivuotta 2016 koskevan tilintarkastuskertomuksen 2.6.2017. Tilintarkastuskertomus käsitellään sekä kirkkoneuvostossa että kirkkovaltuustossa 15.6.2017.
Lapsivaikutusten arviointi: Vuoden 2016 tilikauden tuloksen käsittelyllä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto käsittelee tilikauden tulosta koskevan esityksen ja
esittää kirkkovaltuustolle, että
1) vuoden 2016 tilinpäätöksen alijäämä 1.160.386,37 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille
2) tilikauden 2016 asuintalovaraukset 425.862,57 euroa merkitään
taseen vapaaehtoisiin varauksiin ja tuloslaskelmaan poistoeron lisäykseksi
3) vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta
2016.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 7
Liite 8

Jakelu

Tilintarkastajat
Yhteinen kirkkovaltuusto

Lista tilinpäätöksen 2016 teknisistä korjauksista
Tasekirja 2016
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Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien käyttöön
26/02.04.00.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 231

Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien käyttöön
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

1.1.1999 voimaantulleen laskentatoimen uudistuksen tultua voimaan
siirtomäärärahajärjestelmä poistui mutta sen tilalle on vuoden 2000
talousarviota hyväksyttäessä luotu järjestelmä, jonka mukaan sellaiselle paikallisseurakunnalle, joka kokonaisuutena saa aikaan säästöä, myönnetään saatu säästö seuraavana vuonna ylimääräisenä
määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, siltä vähennetään seuraavana vuonna ylitystä vastaava
summa.
Vuonna 2016 kahdeksalle seurakunnille jäi säästöjä ja kahdelle seurakunnalle tuli määrärahan ylitystä. Mikaelinseurakunnan määrärahaylitys on 3.072 euroa ja Paattisten seurakunnan määrärahan ylitys
on 15.231 euroa.
2016
Tuomiokirkkosrk
11 955
Mikaelinsrk
-3 072
Martinsrk
162 696
Katariinansrk
81 709
Maarian srk
195 489
Turun Ruotsalainen srk 20 903
Henrikinsrk
38 770
Paattisten srk
-15 231
Kaarinan srk
150 898
Piikkiön srk
93 329
_________
737 446
Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin. Ylitysten kohdalla seurakuntaneuvostot päättävät itse, vähennetäänkö ylitys palkkauksesta vai toimintamenoista. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä siirtyvän ja vähennettävän määrärahan käyttösuunnitelma
ja toimittaa se taloustoimistoon syyskuun loppuun mennessä.
Lapsivaikutusten arviointi: Vuoden 2016 tilinpäätökseen sisältyvien

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.05.2017

§ 231

9/2017

35/51

säästöjen ja ylitysten antamisella seurakuntien käyttöön on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Seurakunnallisilla määrärahojen suuruudella on vaikutusta lapsi- ja nuorisotyöhön.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee kuluvalle
vuodelle talousarviomuutoksen, jolla paikallisseurakunnille annetaan
edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset ja
-vähennykset. Talousarviomuutos lisää vuoden 2016 talousarvion
toimintakuluja 737.446 eurolla.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
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Kirkollisiin tarkoituksiin tarkoitetun määrärahan jakaminen vuonna 2017
144/02.03.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 232

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kuluvan vuoden talousarviossa kustannuspaikalla 1002900900
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin on 88.000 euron määrärahavaraus. Määrärahasta on vuosittain maksettu kirkkoneuvoston päätöksellä avustus Turun juutalaiselle seurakunnalle ja muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto.
Vuoden 2016 talousarviossa kirkollisiin tarkoituksiin osoitetusta
88.000 euron määrärahasta jaettiin kirkkovaltuuston päätöksellä yhdistyksille 86.300 euroa ja jätettiin 1.700 euroa kirkkoneuvoston
käyttöön.
Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Vuonna 2016 avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet tuloslaskelmansa, taseensa, toimintakertomuksensa ja tilintarkastuskertomuksensa. Tuloslaskelmasta ja taseesta on analysoitu sekä avustusten suhdetta muusta toiminnasta
saatuihin tuottoihin että yleistä taloudellista tilaa. Toimintakertomuksen sisällöstä on etsitty yhteyttä kirkolliseen toimintaan. Myönteisenä
kriteerinä jakoehdotusta laadittaessa on pidetty toiminnan paikallisuutta sekä pitkäaikaista yhteyttä ja yhteistyötä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kanssa.
Vuoden 2017 jakoesitys noudattaa vuoden 2016 linjaa. Mukana on
kaksi avustuksensaajaa, jotka eivät ole hakeneet avustusta ainakaan kahtena aikaisempana vuotena. Laadittu jakoehdotus on esityslistan liitteenä. Avustusmääräksi 14 saajalle esitetään 86.800 euroa, jolloin kirkkoneuvoston käyttöön jäisi 1.200 euroa. Hakemukset
asiakirjaliitteineen ovat kokouksessa nähtävillä.
Suurimmat avustukset – 24.500 euroa kullekin, esitetään myönnettäväksi Lounais-Suomen Partiopiirille, Turun NMKY:lle ja Turun Katulähetykselle. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja
yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkollisiin tarkoituksiin varatun määrärahan jakamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuo-
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den talousarviossa olevasta 88.000 euron suuruisesta määrärahasta
kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan avustuksia yhdistyksille yhteensä
86.800 euroa esityslistan liitteenä olevan taulukon mukaisesti, ja että
kirkkoneuvoston käyttöön jätetään 1.200 euroa.
Avustusten saajille esitetään ilmoitettavaksi, että niiden tulee
30.4.2018 mennessä antaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
kirkkoneuvostolle selvitys siitä, että myönnetty avustus on käytetty
anottuun tarkoitukseen. Selvitykseen tulee sisältyä saajayhdistyksen
tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2017. Mikäli yhdistys aikoo anoa avustusta myös vuodeksi
2018, selvitykseen tulee liittää vuoden 2018 toimintasuunnitelma.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 9

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto

Jakoesitys avustuksista kirkollisiin tarkoituksiin
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Turun Tuomasmessuille vuoden 2017 talousarviossa varatun määrärahan maksaminen
154/02.03.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 233

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Tuomasmessuja on järjestetty Turussa vuodesta 1989 lukien. Järjestämisestä ovat vastanneet Tuomasvanhemmisto, Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ja Mikaelinseurakunta. Ensimmäisen kerran
seurakuntayhtymän talousarviossa on erikseen nimetty määräraha
Tuomasmessuille vuonna 1996 seurakunnallisessa toiminnassa
kirkkoherrojen kokouksen alaísuudessa. Tuolloin maksettiin sekä
Tuomasmessuja koskevia lehti-ilmoituksia että avustus Suomen Liikemiesten Lähetysliitolle. Menneinä vuosina avustukset kasvoivat
5.000 eurosta ylöpäin ja vuosina 2001–2006 avustukset olivat vielä
yli 20.000 euroa.
Vuonna 2007 Tuomasmessut on talousarviossa siirretty kolmanteen
pääluokkaan yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja avustuksen suuruus oli silloin vielä 23.000 euroa. Tuolloin maksettiin viimeisen kerran Tuomasmessuja koskevia lehti-ilmoituksia. Vuonna 2008 avustusta myönnettiin 5.500 euroa siinä kokouksessa, jossa päätettiin
kirkollisiin tarkoituksiin tarkoitetun määrärahan jakamisesta. Vuonna
2009 määräraha oli jälleen yhteistoimintayhteisöjen ryhmässä ja
avustusta maksettiin vuosina 2009–2012 hieman yli 20.000 euroa.
Vuonna 2013 avustus oli 18.600 euroa.
Vuoden 2014 talousarvion perusteluissa on todettu: ”Aikaisemmin
ryhmään Avustukset yhteistoimintayhteisöille sisältynyt avustus Liikemiesten Lähetysliitolle tuomasmessujen järjestämiseen poistetaan.” Kirkkoneuvoston esityksen mukaan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.6.2014 § 27, että määrärahasta Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin maksettiin Liikemiesten Lähetysliitolle 4.000 euroa.
Avustus on ollut saman suuruinen myös vuosina 2015–2016.
Vuodesta 2015 alkaen Tuomasmessut ovat olleet talousarviossa
kohdassa tapahtumat. Talousarvion kirjallisiin perusteluihin on kirjattu laajan kirkkoherrainkokouksen 18.9.2014 yksimielinen kannanotto siitä, että Tuomasmessut ovat Turun ja Kaarinan seurakuntien
yhteistä toimintaa ja että ne jatkossakin palvelevat kaikkia seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Tuomasmessuja tullaan tarvittaessa toteuttamaan myös muissa kirkoissa kuin Mikaelinkirkossa. Toimintaa hallinnoi yhdessä seurakuntien kanssa Liikemiesten lähetysliitto. Seurakuntayhtymän taloudellinen tuki kohdennetaan Liikemiesten lähetysliitolle tuomasmessujen järjestämiseen.
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Vuoden 2017 Tuomasmessujen avustukseen on talousarviossa varattu 4.000 euroa. Suomen Liikemiesten Lähetysliiton toiminnanjohtaja Erkki Haarala on lähettänyt avustusanomuksen 15.000 euron
suuruisesta avustuksesta kuluvalle vuodelle. Avustusanomukseen
on liitetty vuoden 2016 tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. Anomus sekä selvitys vuoden 2016 Turun Tuomasmessujen toiminnasta ovat liitteinä. Muut asiakirjat ovat kokouksessa nähtävissä.
Lapsivaikutusten arviointi: Tuomasmessuun varatun määrärahan
maksamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2017 talousarviossa oleva
määräraha 4.000 euroa Turun Tuomasmessujen toteuttamiseen
maksetaan Suomen Liikemiesten lähetysliitolle kustannuspaikalta
1002010040.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 10 Selvitys tuomasmessutoiminnasta vuodelta 2016
Liite 11 Tuomasmessun avustusanomus vuodelle 2017

Jakelu

Suomen Liikemiesten lähetysliitto
Taloustoimisto
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Vilkun vapaiden varojen kustannuspaikalta vapautuvien varojen uudelleenkäyttö
146/02.00.01.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 234
Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Yhteinen diakoniatyön johtokunta on lähettänyt Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle lyhennysotteen
2.5.2017 kokouksestaan, jossa se on päättänyt Vilkun vapaiden varojen kustannuspaikalta vapautuvien varojen uudelleen käytöstä.
Yhteinen diakoniatyön johtokunta päätti 13.12.2016 kokuksessaan
lopettaa diakoniakeskuksessa toimineen Vilkun toiminnan vuoden
2016 lopussa. Vilkun toiminta on ollut diakoniakeskuksen vapaiden
varojen kustannuspaikalla, johon se on perustettu vuonna 2008 diakoniakeskuksen vapaiden varojen yhdistämisen yhteydessä. Tuolloin Vilkun kustannuspaikalle osoitettiin aikaisemman kohtaamispaikka Lyhdyn toiminnan rahavarat. Kustannuspaikalle on tuottoina
viety Vilkun myyntitulot ja kustannuksia on syntynyt aineista ja tarvikkeista.
Vilkun toiminnan loppuessa sillä on varoja 21.748,48 euroa. Toiminnasta vastannut diakoniakeskuksen vanhus- ja vapaaehtoistyön tiimi
sekä diakoniakeskuksen johtoryhmä valmistelivat ehdotuksen Vilkun
toiminnasta jääneiden rahavarojen käytöstä. Ehdotuksen perusteena on varojen ohjaaminen huono-osaisille ja seurakunnassa tehtävään vapaaehtoistyöhön. Johtokunta hyväksyi ehdotuksen ja lähettää edelleen seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi esityksen Vilkun varojen käytöstä seuraavasti:
5.000 €

lahjoitus Kirkon Ulkomaanavulle (Etelä-Sudanin
nälänhätä)
1.500 €
yhteinen seurakuntien ja diakoniakeskuksen
vapaaehtoisten koulutus
3.500 €
saattohoitovapaaehtoistoiminnan koulutukseen
3.000 €
piknik-risteily diakoniakeskuksen vapaaehtoisille
8.748,48 € 1001 työtä -hankkeen työllistämisvaroihin Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymässä. Hankkeessa on
tarkoitus rekrytoida kaksi pitkäaikaistyötöntä henkilöä
palkkatuella 3–4 kuukaudeksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Vilkun vapaiden varojen kustannuspaikalta vapautuvien varojen uudelleen käytön hyväksymisellä esitetyn
mukaisesti on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Nälänhätä vaikuttaa erityisesti lapsiin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteisen diakoniatyön johtokunnan esityksen Vilkun vapaiden varojen kustannuspaikalta vapautu-
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Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 12 Diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja 2.5.2017

Jakelu

Yhteisen diakoniatyön johtokunta
Taloustoimisto

41/51

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.05.2017

§ 235

9/2017

42/51

KCSA:n avustusanomus ruotsinkielisiin kirkkopäiviin
156/02.03.00.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 235

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) on Kirkkohallituksessa toimiva yksikkö. Se järjestää muun muassa ruotsinkielisiä
Kirkkopäiviä, joita on järjestetty vuodesta 1918 alkaen. Niitä on järjestetty yleensä neljän vuoden välein ja osallistujia ne ovat keränneet 300–500 henkilöä.
KCSA on toimittanut avustusanomuksen koskien 19.–21.5.2017 järjestettäviä ruotsinkielisiä Kirkkopäiviä, jotka järjestetään samanaikaisesti suomenkielisten Kirkkopäivien kanssa.
Avustuanomuksen
perusteina on esitetty, että ruotsinkieliset Kirkkopäivät järjestetään
yhteistyössä Turun ruotsalaisen seurakunnan kanssa, joka on luvannut toimia paikallisena isäntänä, ja on tarjonnut tiloja ja henkilöstöä
päivien käyttöön. Muita kumppaneita ovat Åbo Akademi ja kaupungissa toimivat ruotsinkieliset vapaakirkkoseurakunnat. KCSA on
pääjärjestäjä ja kantaa päivistä taloudellisen vastuun. Koko kirkon
kannalta on merkittävää, että Turussa voidaan tehdä kattava kaksikielinen ohjelma Turun ollessa reformaatiokaupunkina juhlavuoden
keskipisteenä.
KCSA anoo avustusta päivien järjestämiseen 10.000 euroa. Summa
on sama, jonka he ovat saaneet vuonna 2012, jolloin ruotsinkieliset
Kirkkopäivät järjestettiin Vaasassa.
Lapsivaikutusten arviointi: avustuksen hyväksymisellä on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkopäivien osallistujien joukossa on lapsia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä KCSA:n avustusanomuksen
10.000 euroa, ja että avustus maksetaan kahdelta kutannuspaikalta.
Avustuksesta
maksetaan
5.000
euroa
kustannuspaikalta
1002050227 Muut tapahtumat kirkkoneuvoston päätöksellä (tämän
jälkeen kustannuspaikalla on määrärahaa jäljelllä 16.400 € kun huomioidaan jo ”korvamerkityt” ja aiemmin päätetyt avustukset). Avustuksesta 5.000 euroa maksetaan kustannuspaikalta 1001020410
Kirkkoneuvoston käyttövaraus (tämän jälkeen kustannuspaikalla on
määrärahaa jäljellä 23.264 euroa).
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloussäännön päivittäminen
155/02.00.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 236

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista, tilintarkastajan vastuusta ja taloutta koskevista muista määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi
kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toiminta-kertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä
toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:n mukaan taloudenhoidon järjestämisestä
määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto
tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä
valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakun-tatalouden taloussääntömallit sekä itsenäiselle seurakuntataloudelle että seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja
kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet
muutokset. Mallissa on huomioitu myös seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Taloussääntöluonnoksen
on käsitellyt laskentatoimen kehittämis-työryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta.
Uudessa sääntömallissa on otettu huomioon muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista
on poistettu maininta seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja
taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seu-rakunnan tai seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston
erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu
omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mu-
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kaisille tileille.
Joidenkin pykälien jälkeen on kursiivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja esimerkkejä tueksi ja mallin tulkitsemiseksi.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2/2017 todetaan, että jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntönsä ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa ja esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Taloussääntöehdotuksessa on huomioitu nykyisen taloussäännön
määräykset niissä kohdin kun taloussääntö tarvitsee yleisestä mallista poikkeavaa ohjeistusta. Nykyisen voimassa olevan taloussäännön ne kohdat, jotka esitetään tuotavaksi vanhasta taloussäännöstä
uuteen taloussääntöön, on kirjoitettu punaisella värillä.
Taloussääntömallin 19 § käsittelee kolehteja sekä lahjoitus- ja
tes-tamenttivarojen kirjanpitoa. Mallisäännön mukaan kolehtien sekä
lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan Kirkon palve-lukeskuksen järjestelmässä osana seurakuntayhtymän kirjanpitoa
kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kolehtien sekä lahjoitus- ja
testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan seurakuntayhtymässä vielä
koko vuoden 2017. Nämä kirjanpidot siirtyvät Kirkon palvelukeskukseen 1.1.2018.
Tämän vuoksi uusi taloussäännön 19 § voi astua voimaan vasta
1.1.2018 lukien ja vuoden 2017 loppuun saakka on pidettävä voimassa 19.9.2013 vahvistetun taloussäännön 19 §.
Voimassa oleva 19.9.2013 vahvistettu taloussäännön 19 § kuuluu
näin: ”19 § Kolehtien ja keräysten sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito
Kolehtien ja muiden vapaaehtoisesti kerättyjen varojen sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen eli erillisrahastojen kirjanpito hoidetaan
seurakuntayhtymän toimesta omilla tileillään tai omina talousyksikköinä. Kunkin erillisrahaston tilinpäätös sisältää oman, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja
taseen liitetietoineen. Kunkin erillisrahaston taseen loppusummat
merkitään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taseeseen kohtiin
Toimeksiantojen varat ja Toimek-siantojen pääomat. Kirkkoneuvoston on valvottava, että lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä noudatetaan ja että rahankeräyksistä saadut tulot käytetään
ilmoitettuun tarkoitukseen.
Kaikki kerätyt kolehdit on laskettava kahden henkilön läsnä ollessa
ja merkittävä erityiseen tilikirjaan. Kolehtien tilityksessä on noudatettava Kirkkohallituksen ja taloustoimiston antamia ohjeita. Kolehdit on
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viivytyksettä tilitettävä taloustoimiston sitä varten avaamalle tilille.
Taloustoimisto huolehtii kerättyjen kolehtien tilittämisestä asianomaisiin kohteisiin.
Kunkin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yksikön on viivytyksettä tilitettävä keräyksillä, myyjäisillä, konserteilla tai muulla tavalla
omassa toiminnassaan hankkimansa varat taloustoimistoon noudattaen alitilityksestä annettuja säännöksiä.”
Vuoden 2018 alusta esitetään voimaan tulevaksi alla oleva 19 §, johon on otettu kaksi kappaletta nykyisestä taloussäännöstä, ne ovat
esittelytekstissä tummennetulla tekstillä: ”19 § Kolehtien, lahjoitus- ja
testamenttivarojen sekä keräysten kirjanpito
Kolehtien ja lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä osana seurakuntayhtymän kirjanpitoa kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen on valvottava, että lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä noudatetaan ja että kolehdeilla saadut tulot käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen.
Kaikki kerätyt kolehdit on laskettava kahden henkilön läsnä ollessa
ja merkittävä kolehtikirjaan. Kolehtien tilityksessä on noudatettava
Kirkkohallituksen ja taloustoimiston antamia ohjeita. Kolehdit on viivytyksettä tilitettävä taloustoimiston sitä varten avaamalle tilille. Taloustoimisto huolehtii kerättyjen kolehtien tilittämisestä asianomaisiin
kohteisiin.
Kunkin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yksikön on viivytyksettä tilitettävä keräyksillä, myyjäisillä, konserteilla tai muulla tavalla
omassa toiminnassaan hankkimansa varat taloustoimistoon noudattaen tilityksestä annettuja ohjeita.
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta
Kirkkohallituksen yleiskirje 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito
Kirkkohallituksen yleiskirje 34/2009 Yhteisvastuukeräysten rahaliikenne, kirjanpito ja tilitykset
Rahankeräyslaki (255/206) 2 §
Rahankeräyslain mukaan seurakunnalla ei ole oikeutta muuhun rahankeräykseen kuin kolehdin keräämiseen. Seurakunnan ei myöskään ole lupa järjestää julkisia arpajaisia. Yhteisvastuukeräyksen järjestää Kirkkopalvelut ry ja seurakunta toimii sen kerääjänä.)”
Lapsivaikutusten arviointi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloussäännön hyväksymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
taloussääntöhdotuksen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taloussäännöksi siten, että
1) taloussääntö tulee voimaan 1.10.2017 muilta kuin 19 §:n osalta
2) 31.12.2017 saakka taloussäännön 19 § kuuluu:
19 § Kolehtien ja keräysten sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito
Kolehtien ja muiden vapaaehtoisesti kerättyjen varojen sekä lahjoitus- ja testamenttivarojen eli erillisrahastojen kirjanpito hoidetaan
seurakuntayhtymän toimesta omilla tileillään tai omina talousyksikköinä. Kunkin erillisrahaston tilinpäätös sisältää oman, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tilinpäätöksestä erillisen tuloslaskelman ja
taseen liitetietoineen. Kunkin erillisrahaston ta-seen loppusummat
merkitään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän taseeseen kohtiin
Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen pääomat. Kirkkoneuvoston on valvottava, että lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä noudatetaan ja että rahankeräyksistä saadut tulot käytetään
ilmoitettuun tarkoitukseen.
Kaikki kerätyt kolehdit on laskettava kahden henkilön läsnä olles-sa
ja merkittävä erityiseen tilikirjaan. Kolehtien tilityksessä on noudatettava Kirkkohallituksen ja taloustoimiston antamia ohjeita. Kolehdit on
viivytyksettä tilitettävä taloustoimiston sitä varten avaamalle tilille.
Taloustoimisto huolehtii kerättyjen kolehtien tilit-tämisestä asianomaisiin kohteisiin.
Kunkin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yksikön on viivytyksettä tilitettävä keräyksillä, myyjäisillä, konserteilla tai muulla tavalla
omassa toiminnassaan hankkimansa varat taloustoimistoon noudattaen alitilityksestä annettuja säännöksiä
3) 1.1.2018 alkaen taloussäännön 19 § kuuluu:
19 § Kolehtien, lahjoitus- ja testamenttivarojen sekä keräysten kirjanpito
Kolehtien ja lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä osana seurakuntayhtymän kirjanpitoa kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
Yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen on valvottava,
että lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä noudatetaan ja
että kolehdeilla saadut tulot käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen.
Kaikki kerätyt kolehdit on laskettava kahden henkilön läsnä ollessa
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ja merkittävä kolehtikirjaan. Kolehtien tilityksessä on noudatettava
Kirkkohallituksen ja taloustoimiston antamia ohjeita. Kolehdit on viivytyksettä tilitettävä taloustoimiston sitä varten avaamalle tilille. Taloustoimisto huolehtii kerättyjen kolehtien tilittämisestä asianomaisiin
kohteisiin.
Kunkin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yksikön on viivytyksettä tilitettävä keräyksillä, myyjäisillä, konserteilla tai muulla tavalla
omassa toiminnassaan hankkimansa varat taloustoimistoon noudattaen tilityksestä annettuja ohjeita.
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta
Kirkkohallituksen yleiskirje 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito
Kirkkohallituksen yleiskirje 34/2009 Yhteisvastuukeräysten rahaliikenne, kirjanpito ja tilitykset
Rahankeräyslaki (255/206) 2 §
Rahankeräyslain mukaan seurakunnalla ei ole oikeutta muuhun
rahankeräykseen kuin kolehdin keräämiseen. Seurakunnan ei
myöskään
ole
lupa
järjestää
julkisia
arpajaisia.
Yhteisvastuukeräyksen järjestää Kirkkopalvelut ry ja seurakunta
toimii sen kerääjänä.)”
Lapsivaikutusten arviointi: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
taloussäännön päivittämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 238

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.05.2017 § 239
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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