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Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 190

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 191

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 192

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 193

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 194

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Ainasoja ja Anna Lintunen.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 195

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 päättää kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin
nojalla jättää Maarian seurakunnan kappalaisen (I) viran haettavaksi
julistamatta ajalla 1.6.-31.12.2018.
- Tuomiokapituli päättää
1. julistaa Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (I) viran
haettavaksi 28.6.2018 klo 15 päättyvin hakuajoin.
2. antaa virantäytön jatkovalmistelun pappisasessori Kaisa Huhtalalle.
-Tuomiokapituli päättää
1. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla pastori Niina
Kilpeläiselle viranhoitomääräyksen Maarian seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (I) ajalle 1.9.-31.12.2018.
2. kirkkolain 6 luvun 16 § nojalla, että Kilpeläisen ei tarvitse esittää
selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa Maarian seurakuntaa antamaan Kilpeläiselle KL 6:18
mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.
-Tuomiokapituli päättää
1. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla rovasti Lassi
Rajamäelle viranhoitomääräyksen Maarian seurakunnan vt. kappalaiseksi (I) ajalle 1.6.-31.12.2018, jonka ajan hän on virkavapaudella
Maarian seurakunnan seurakuntapastorin virasta;
2. kirkkolain 6 luvun 16 § nojalla, että Rajamäen ei tarvitse esittää
selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa Maarian seurakuntaa antamaan rovasti Rajamäelle KL
6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.
Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätös
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- 1. Pastori Kristiina Frondeliukselle annetaan osa-aikainen (50%) viranhoitomääräys Turun Katariinanseurakunnan vt. kappalaiseksi
ajalle 1.10.-31.12.2018.
2. Kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla pastori Frondeliuksen ei tarvitse
esittää selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. Turun Katariinanseurakunnan tulee antaa pastori Frondeliukselle
KL 6:18 mukainen selvitys palvelussuhteen keskeisistä ehdoista
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Pastori Outi Ijäksen viransijaisuuden jatkaminen
133/01.01.01.02/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 196

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Pastori Outi Ijäs on palkattu yhteisten työmuotojen johtajan viranhaltijapäätöksellä sairaalasielunhoitaja Outi Ruoholan sijaiseksi ajalle
1.1.–30.6.2018. Sijaisuuden perusteena on ollut Ruoholan syyskuussa 2017 käynnistynyt virkavapaa. Ruoholan virkavapaa päättyy
31.5.2018, jonka jälkeen hän pitää kertyneitä lomiaan
1.6.–31.7.2018. Tämän jälkeen Ruohola siirtyy taas virkavapaalle
31.10.2018 asti.
Ruoholan virkavapauden lopullisesta kestosta ei edelleenkään ole
varmuutta, joten sairaalasielunhoidon työvoimaresurssin turvaamiseksi ja toiminnan varmistamiseksi myös loppuvuoden aikana on
Outi Ijäksen työsuhdetta perusteltua jatkaa 1.7.–31.10.2018 ja sen
jälkeen edelleen mikäli sijaisuusperuste jatkuu.
Outi Ijäs on suorittanut sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen. Palkka sijoittuu vaativuusryhmään 602/20 ollen 3216,07 € +
saavutetut vuosisidonnaiset palkanosat.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto palkkaa pastori Outi Ijäksen sairaalasielunhoitajaksi ajalle 1.7.–31.10.2018 ja sen jälkeen edelleen enintään
31.3.2019 asti mikäli sijaisuusperuste jatkuu. Palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602/20 ollen 3216,07 €/kk + saavutetut vuosisidonnaiset palkanosat.
Lapsivaikutusten arviointi: Sairaalasielunhoitajat kohtaavat työssään
myös lapsia ja perheitä.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Jakelu

Outi Ijäs
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkat
Tuomiokapituli
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Perheneuvonnan resurssien turvaaminen vuoden 2019 alusta alkaen
136/00.01.03/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 197

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Asia oli esillä seurakuntayhtymän yhteisen sielunhoitotyön johtokunnassa 16.5.2018. Käsittely johtokunnassa:
"Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskus (toiminta-alue: Turku, Kaarina, Aura, Huittinen, Kemiönsaari,
Koski Tl, Lieto, Loimaa, Parainen, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Säkylä, Tarvasjoki, Vehmaa) palvelee yhteensä noin 400 000 alueen asukasta.
Kirkkohallituksen antama suositus on, että 20 000 asukasta varten
perheasiain neuvottelukeskuksissa olisi 1 perheneuvojan virka. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa yhtä perheneuvojan virkaa kohden on noin 60 000 asukasta,
mikä ylittää kolminkertaisesti kirkkohallituksen antaman suosituksen.
Verrattuna muihin perheasiain neuvottelukeskuksiin Suomen ev.lut.
kirkossa Turun ja Kaarinan perheasian neuvottelukeskus kuuluu heikoimmin resursoituihin. Vuonna 2017 hoidollisia moduuleita toteutui
5603 (moduuli tarkoittaa 45 minuutin hoidollista keskustelua perheneuvonnassa) ja yksittäisiä asiakkaita tilastoitiin noin tuhat (943).
Helsingin seurakuntayhtymän päättäjät ovat kiinnittäneet huomiota
perheneuvonnan suosioon työikäisten aikuisten keskuudessa. Seurakuntayhtymän tuore päätös kohdistaa perheneuvontaan kahden
vuoden ajan huomattavan suuria lisäresursseja on saanut paljon
valtakunnallistakin julkisuutta. Perheneuvonta kohtaa juuri sen ikäryhmän, jonka tavoittamista on kirkossa paljon pohdittu ja toivottu.
Helsingin yhtymä päätti yrittää toteuttaa tilanteen, jossa mahdollisimman moni perheneuvontaan hakeutuva pari pääsisi sinne tarvittavan
nopeasti eikä joutuisi odottamaan kohtuuttomia aikoja jonossa tai jopa jäämään ilman aikaa, kuten nyt on ollut tilanne.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä päätettiin vuonna 2012 jättää täyttämättä avoimeksi tullut perheneuvojan virka. Viran uudelleen avaamista on anottu yhteiseltä kirkkoneuvostolta lukuisia kertoja. Perheneuvojien nykyinen määrä johtaa siihen, että perheneuvontaan pyrkiviä perheitä, pareja tai yksilöitä ei voida palvella kohtuullisessa ajassa. Tämän hetkinen tilanne (30.4.2018) on, että yli 60
pyyntöä on odottamassa aikaansa. Koska useimmissa tapauksissa
pyyntö koskee pariskuntaa ja ainakin välillisesti lapsiakin, voi sanoa,
että ensimmäistä aikaansa odottaa nyt noin sata ihmistä. Monet
heistä ovat odottaneet aikaa jo yli kaksi kuukautta. Viime aikoina on
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törmätty yhä enemmän myös siihen, että kun pari vihdoin saa ajan,
he ovatkin jo eronneet. Aikaansa odottavat perheet antavat usein
negatiivista palautetta siitä, miksi kirkko ei halua auttaa heitä, kun he
kerrankin ovat apua pyytämässä ja haluaisivat tutkia, olisiko av(i)oliitto vielä pelastettavissa.
Perheasiain neuvottelukeskuksella on Turun ja Kaarinan yhtymässä
myös henkilökunnan työterveyttä edistävä rooli. Olemassa olevan
käytännön mukaan yhtymän työntekijät otetaan vastaanotolle jonon
ohi. Näin säästetään myös mahdollisesti työterveyshoidon kustannuksissa. Lisäksi yksi perheneuvojista toimii yhtymän sisäisenä sovittelijana.
Turun kaupunki ostaa perheneuvonnalta myös asiantuntija-avusteista lasten huoltoriitasovittelua käräjäoikeudessa. Tällä hetkellä
(31.12.2018 asti) nämä rahat on suoraan osoitettu lisätyövoiman
palkkaamiseen perheneuvontaan (pastori Eeva Vuola: 2 päivää viikossa). Huoltoriitasovittelua tehdään kaikkein vaikeimmin soviteltavissa lasten huoltoriidoissa ja yli 60 %:ssa tapauksista vanhemmat
saavat asiantuntija-avusteisessa sovittelussa aikaan ainakin osittaisen sovun perheensä asiassa.
Yksi perheneuvojista on vuoden 2018 alusta (31.12.2018 asti) toiminut kirkkohallituksen ja Vauva.fi-sivuston yhteistyöhankkeessa. Vauva.fi-sivuston Parisuhdeneuvolassa perheneuvojat vastaavat heille
lähetettyihin perhe-elämään liittyviin kysymyksiin sekä kirjoittavat
perheeseen ja parisuhteeseen liittyviä blogikirjoituksia. Sekä parisuhdeneuvolan kysymys–vastaus-palsta että erilaiset blogikirjoitukset ovat saaneet erinomaisen vastaanoton ja olleet hyvin luettuja.
Ensimmäisen kuukauden aikana sivustojen kirjoituksia oli luettu miltei 300 000 kertaa, kun sisällöille oli luvattu min 16 000 latausta kuukaudessa. Todennäköistä on, että tämän hankkeen toivottaisiin jatkuvan myös 2019, ja varustaudumme siihen, että perheneuvojamme
Nina Kauppinen on edelleen mukana hankkeessa kuten vuonna
2018.
Parisuhdeneuvola-hankkeeseen otaksuttiin kirkkohallituksen ilmoituksen perusteella kuluvan työaikaa muulta perheneuvontatyöltä
maksimissaan 10 %. Alkuvuoden perusteella työaikaa on kuitenkin
kulunut huomattavasti enemmän, arviolta noin 20 %. Vuoden 2017
tilastojen perusteella 10 %:n työpanoksen siirtyminen muuhun hoidolliseen työhön (perheneuvonta sähköpostitse tai netissä) voi merkitä noin 100 asiakkaan vajausta keskukseemme jonottavien osalta.
Olisikin toivottavaa, että asiakkaiden henkilökohtaisten tapaamisten
mahdollisuus olisi vuodesta 2019 alkaen seurakuntayhtymämme
perheneuvonnassa nykyistä paremmin turvattu.
Perheneuvontatyön turvaamiseksi nykyistä paremmin esitetään seuraavia toimenpiteitä:
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a) Täytetään perheneuvojan 2012 alkaen täyttämättömänä ollut virka 1.1.2019 alkaen.
b) Jatketaan pastori Eeva Vuolan palkkaamista perheneuvonnassa
40 % työajalla vuoden 2019 ajan.
Lapsiasioiden vaikutukset: Lapsiasiain vaikutukset ovat huomattavan positiiviset, kun eroa harkitsevat vanhemmat pääsevät riittävän
ajoissa perheneuvontaan. Useat erot ovat tällöin vältettävissä. Erojen toteutuessakin niiden vaikutusta lapsiin voidaan perheneuvonnassa käsitellä lasten kannalta."
Hallintojohtajan valmistelu: Kun seurakunnat eri puolilla maata ovat joutuneet tiukentamaan
talouttaan, on yleisenä periaatteena säästöjä etsittäessä pidetty sitä,
että säästötoimenpiteet kohdistuvat viimeisenä diakoniatyöhön ja
lapsiin ja nuoriin. Kun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä joutui
vuosien 2012 ja 2013 taitteessa taloustaantuman voimakkaiden vaikutusten kohteeksi hyvin nopeasti, ei ollut mahdollisuuksia tehdä arvovalintoja, vaan säästötoimet koskivat tasaisesti kaikkia toimintoja.
Yksi perheneuvojan virka tuli tuolloin jäädytetyksi, kun eläkkeelle
siirtyneen työntekijän virkaa ei täytetty. Erityisen vähän joustomahdollisuuksia oli sellaisilla toiminnoilla, missä palkkakulut muodostivat
pääosan toimintamenoista.
Perheasiain neuvottelukeskuksen henkilöresurssit ovat saadun selvityksen mukaan pienemmät kuin mitä muiden vastaavien seurakuntayhtymien resurssit ovat. Tähän on mitä ilmeisimmin vaikuttanut se,
että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on noudattanut veroprosenttia, joka on ollut selvästi alle muiden vastaavien kaupunkiseutujen veroprosentin. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut kaikkiin resursseihin, erityisesti sellaisiin, jotka eivät nouse suoraan kirkkolaista tai
seurakuntarakenteesta.
Kun seurakuntayhtymä viime vuosina on joutunut tekemään alijäämäisiä tilinpäätöksiä, ei veroprosentin nousu sellaisenaan anna
mahdollisuuksia lieventää yleisesti suhdetta virkojen lisäämiseen.
Perheneuvonta on kuitenkin toimintamuotona juuri sellaista, josta
hyötyvät nekin jäsenemme, jotka eivät muuten ole aktiivisesti mukana muissa toiminnoissa. Mikäli yllä olevan esityksen mukainen virka
päätettäisiin avata, merkitsisi se paluuta vuoden 2012 palvelutasolle,
ei hyppäyksenomaista palvelutason nostoa.
Pidän tämän vuoksi perusteltuna olemassa olevan viran avaamista.
Sen sijaan palvelutason turvaamiseksi tehdyt määräaikaiset osa-aikaiset järjestelyt eivät ole erityisen hyviä keinoja hoitaa pysyviä tehtäviä, minkä vuoksi en esitä nyt 40 %:n työajalla hoidettavan viransijaisuuden jatkamista vuodenvaihteen yli.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa vuodesta 2012 asti täyttä-
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mättömänä olleen perheneuvojan viran haettavaksi niin, että virka
voidaan täyttää 1.1.2019 alkaen kuuden kuukauden koeajalla. Vuoden 2019 budjettiin varataan perheneuvojan palkkaamista varten
tarvittava palkkasumma (palkkaluokka 602).
Lapsivaikutusten arviointi on tehty asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleenvalmisteluun siten,
että se käsitellään budjetointiohjeiden mukaisen aikataulun mukaisesti yhdessä muiden henkilöresurssiesitysten kanssa.
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Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja esittelijöiden vuosilomat

131/01.01.03.09/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 198

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja esittelijöiden vuosilomat 2018 on
sovittu pidettäväksi seuraavasti:
·
·
·
·
·

tuomiorovasti Heimo Rinne 2.7.-5.8.2018
hallintojohtaja Hannu Kallio 25.6.-29.7.2018
vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö 18.6.-15.7.2018
kiinteistöjohtaja Seppo Kosola 9.7.-5.8.2018
yhteisten työmuotojen johtaja Teemu Hälli 25.6.-22.7.2018.

Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen on töissä 9.-15.7.2018, mikä
mahdollistaa riittävän reagointikyvyn säilymisen, vaikka edellä mainitut viranhaltijat ovatkin lomalla.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoneuvoston esittelijöiden lomakauteen ajoittuvat vuoden 2018 vuosilomat esittelyn mukaisesti ja
merkitsee samalla tiedoksi tuomiokapitulin päättämän kirkkoneuvoston puheenjohtajan vuosiloman.
Lapsivaikutusten arviointi: Vuosilomien hyväksymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.
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Testamenttitoimikunnan ilmotus kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Laimi Sivulan
rahastosta
128/02.03.04.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 199

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Laimi Sivulan rahastosta jaetaan testamenttiehtojen mukaan stipendejä opiskelijoille, jotka opiskelevat antautuakseen seurakuntatyön
palvelukseen. Emil Niemelän ja Laimi Sivulan rahastojen stipendit
julistettiin yhteisellä lehti-ilmoituksella haettavaksi 18.5.2018 mennessä. Ilmoitus julkaistiin Lilja-lehdessä 25.4.2018 ja Turun Sanomissa 28.4.2018.
Vakiintuneen käytännön mukaan stipendejä ei jaeta henkilöille, jotka
kuuluvat seurakuntayhtymän palveluksessa olevien lähipiiriin eikä
myöskään kahtena vuonna peräkkäin samalle henkilölle.
Stipendien hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui
kolme. Yksi hakija ei täyttänyt stipendin saamiselle asetettuja ehtoja.
Testamenttitoimikunta päätti kokouksessaan 30.5.2018 jakaa Laimi
Sivulan rahastosta kaksi 2.000 euron stipendiä.
Testamenttitoimikunnan pöytäkirjan lyhennysote stipendin saajista
on esityslistan liitteenä. Testamenttitoimikunnalla on oikeus päättää
stipendien jaosta. Päätöksestä tulee ilmoittaa kirkkoneuvostolle.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttitoimikunnan päätöksen kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Laimi Sivulan rahastosta.
Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttitoimikunnan stipendien jakamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Testamenttitoimikunta
Taloustoimisto
Stipendiä hakeneet

Laimi Sivulan rahaston stipendien jakaminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 199

11/2018

18/29

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 200

11/2018

19/29

Testamenttitoimikunnan ilmoitus kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Emil Niemelän
rahastosta
129/02.03.04.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 200

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Emil Niemelän rahastosta jaetaan testamenttiehtojen mukaan stipendejä vakavamielisille opiskelijoille. Emil Niemelän ja Laimi Sivulan rahastojen stipendit julistettiin yhteisellä lehti-ilmoituksella haettavaksi 18.5.2018 mennessä. Ilmoitus julkaistiin Lilja-lehdessä
25.4.2018 ja Turun Sanomissa 28.4.2018.
Vakiintuneen käytännön mukaan stipendejä ei jaeta henkilöille, jotka
kuuluvat seurakuntayhtymän palveluksessa olevien lähipiiriin eikä
myöskään kahtena vuonna peräkkäin samalle henkilölle.
Stipendien hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui
18 kpl. Testamenttitoimikunta päätti kokouksessaan 30.5.2018 jakaa
Emil Niemelän rahastosta neljä (4) kpl 2.000 euron stipendiä.
Testamenttitoimikunnan pöytäkirjan lyhennysote stipendinsaajista
on esityslistan liitteenä. Testamenttitoimikunnalla on oikeus päättää
stipendien jaosta. Päätöksestä tulee ilmoittaa kirkkoneuvostolle.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttitoimikunnan päätöksen kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Emil Niemelän rahastosta.
Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttitoimikunnan stipendien jakamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Testamenttitoimikunta
Taloustoimisto
Stipendiä hakeneet

Emil Niemelän rahaston stipendien jakaminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 201

11/2018

20/29

Tukimaksun suorittaminen Kirkon mediasäätiölle
130/02.03.00.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 201

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkkovaltuuston päätöksellä 9.12.2004 § 62 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä oli yhtenä 24 seurakunnasta ja seurakuntayhtymästä
yhdessä Kirkkohallituksen kanssa perustamassa vuonna 2005 Kirkon Mediasäätiötä. Säätiön tarkoituksena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja
elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien sekä muiden sähköisen
median hankkeiden tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.
Kirkkoneuvosto on 22.6.2016 198 §:ssä päättänyt, että Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymä jatkaa yhtenä perustajajäsenenä Kirkon
Mediasäätiön tukemista myös kolmivuotiskauden 2017–2019. Samalla kirkkoneuvosto päätti valita Kirkon Mediasäätiön hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudeksi 2017–2019 tiedotuspäällikkö Paula
Heinon ja varajäseneksi kappalainen Timo Hantun. Keskimääräinen
myönnetty tuki on ollut 0,10–0,17 euroa/jäsen, ja vuositasolla perustajatahojen säätiölle myöntämä rahoitus edellisellä kolmivuotiskaudella 2014–2016 on ollut noin 290.000 euroa.
Kirkon Mediasäätiö on toimittanut taloustoimistoon vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelman.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Kirkon Mediasäätiön tukimaksu vuoden
2018 talousarvioon varatun määrärahan suuruisena, 15.000 euroa,
maksetaan Kirkon Mediasäätiölle kustannuspaikalta 1002900501
Kirkon Mediasäätiö.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkon Mediasäätiön tukemisella on positiivisia lapsivaikutuksia, koska Kirkon Mediasäätiön työ kohdistuu
kaikenikäisiin seurakuntalaisiin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Kirkon Mediasäätiö
Taloustoimisto

Kirkon Mediasäätiön tilinpäätös ja toimintasuunnitelma

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 201

11/2018
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 202

11/2018

22/29

Varoituksen antaminen hallintojohtaja Hannu Kalliolle
241/01.01.03.12/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 202

Esittelijä:

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne

Esittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto on 2.5.2018 merkinnyt tietoonsa, että hallintojohtaja Hannu Kallion tehtävien hoitamisessa on kevään 2018
kuluessa edelleen ilmennyt vakavia puutteita. Lisäksi hän on
23.4.2018 yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille lähettämällään kirjeellä
rikkonut virkamiehelle kuuluvaa lojaliteettiperiaatetta esimiestään,
yhteistä kirkkoneuvostoa, kohtaan. Hallintojohtaja ei ole kirjeessään
kunnioittanut niitä seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittämistä koskevia periaatteita, jotka yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.9.2017 asian n:o 10 kohdalla yksimielisesti hyväksynyt ja joita Ohje- ja johtosääntötyöryhmä on esityksessään noudattanut. Menettelyllään hän on aiheuttanut ilmeisen tarkoituksellista
hämmennystä ja kehittämissuunnitelmien tyhjäksi tekemistä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistössä, jotka joutuvat päättämään asiasta
vielä tämän vuoden aikana.
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi asian valmistelun puheenjohtajien
tehtäväksi ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan esiteltäväksi.
Selvitystyön ja lainopillisen asiantuntijan kuulemisen perusteella hallintojohtaja Hannu Kalliolle on annettava kirjallinen varoitus. Varoituksen perusteena on huomautuksista ja annetusta kirjallisesta varoituksesta huolimatta jatkunut virkasuhteeseen kuuluvien velvoitteiden rikkominen, virkatehtävien laiminlyönti ja tehtävien puutteellinen
hoito sekä epäasiallinen ja lojaliteettivelvoitteen vastainen käytös.
Vakavaksi asian tekee se, että virkavelvollisuuden vastainen menettely on jatkunut aikaisemmasta kirjallisesta varoituksesta huolimatta.
On lisäksi huomattava, että hallintojohtajan korkea ja itsenäinen
asema työnantajan organisaatiossa on omiaan korostamaan hallintojohtajalta korostettua huolellisuutta tehtävien hoidossa sekä korostetun asiallista ja lojaalia käytöstä.
Varoitus on liitteessä ja siitä ilmenee yksilöitynä syyt varoituksen antamiseen.
Hallintojohtajalle varattiin tilaisuus tulla kuulluksi asiassa torstaina
24.5. klo 16 Yhteisen kirkkoneuvoston kokoushuoneessa. Yhteinen
kirkkoneuvosto kuuli asiassa Hannu Kalliota. Varoituksen yksilöidyt
perusteet on käyty läpi yhdessä hallintojohtajan kanssa torstaina
17.5.2018 klo 15-16.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 202

11/2018

23/29

Varoituksen antaminen ei ole salassa pidettävä asia. Se on salainen
siihen saakka kunnes kirjallinen varoitus on varoituksen saajan ja
työnantajan
toimesta
allekirjoitettu
ja
kahden
todistajan
varmentama.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää antaa hallintojohtaja Hannu Kalliolle liitteessä olevan varoituksen.
Lapsivaikutusten arviointi: Varoituksen antamisella hallintojohtajalle
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta (KL 24:14).

Käsittely:

Hallintojohtaja Hannu Kallio poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 4

Jakelu

Hannu Kallio

Varoitus hallintojohtajalle

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 203

11/2018

24/29

Muut asiat
Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisäselvitykset kiinteistötoimen vuoden 2017 talousarvion ylitykseen
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola esitteli kiinteistötoimen vuoden 2017
talousarvion ylityksen yksityiskohtia.
Liite 1: Lisäselvitykset kiinteistötoimen vuoden 2017 talousarvion
ylitykseen
Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi.
Liitteet

Liite 5

Lisäselvitykset kiinteistötoimen vuoden 2017 talousarvion
ylitykseen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 204

11/2018

Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 204

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

25/29

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

07.06.2018

§ 205

Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 07.06.2018 § 205
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

11/2018

26/29

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

11/2018

27/29

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus

Yhteinen kirkkoneuvosto

Pöytäkirja 7.6.2018 § 190-205

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: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205
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: 196, 201
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

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

Turun ja Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

11/2018
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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 Kaarinen seurakuntayhtymä
Yhteinen kirkkoneuvosto

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

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

Turun hallinto-oikeus

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

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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

Valitusaika
30 päivää

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

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

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 Meritullinkatu 10, 00023 Valtioneuvosto

30 päivää

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja
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Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

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

Valitusaika
14 päivää

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

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

Valituskirjelmä

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

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu

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

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

