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Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 277

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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10.10.2018

§ 278

15/2018

Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 278

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

10.10.2018

§ 279
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 279

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Anna Lintunen ja Merja Ainasoja
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 280

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti
nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Porvoon tuomiokapitulin päätös
- Porvoon tuomiokapitulin päätös 18.9.2018 § 9 pappisvihkimys Eija
Grahn
3. Pöytäkirjat
- Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sijoitustoimikunta 12.9.2018
- Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 24.9.2018

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
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Koneenkuljettaja Keijo Turusen vuorotteluvapaa 1.10.2018-31.3.2019
165/01.01.03.06/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 06.09.2018 § 238

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu kallio

Esittely:

Koneenkuljettaja Keijo Turunen esittänyt 6.8.2018 yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen:
Anon vuorotteluvapaata ajalle 01.10.2018 - 31.03.2019.
Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.
Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla.

Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.

Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään
20 vuotta.

Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen
työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan
täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957
syntyneitä.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä
työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka
on

ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai

alle 30-vuotias enintään vuoden sisällä ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai

vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli
55-vuotias.
Koneenkuljettaja Keijo Turunen täyttää vuorotteluvapaan ehdot. Esimies, hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri puoltaa anomusta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Keijo Turuselle vuorotteluvapaata ajalle
01.10.2018 - 31.03.2019.
Samalla kirkkoneuvosto velvoittaa hautaustoimen päällikön palkkaamaan vuorotteluvapaan säännösten mukaisesti sijaisen vuorotteluvapaan ajaksi.
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Lapsivaikutusten arviointi: Koneenkuljettajan vuorotteluvapaalla ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Palautettiin uuteen valmisteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 281

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kaivinkoneenkuljettaja Keijo Turusen vuorotteluvapaa-anomus
palautettiin uuteen valmisteluun Yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 6.9.2018. Kokouksessa todettiin, että Turusen
vuorotteluvapaan alkaminen 1.10.2018 tapahtuisi liian nopealla
aikataululla sijaisen palkkaamisen kannalta. Keijo Turunen toimitti
uuden vuorotteluvapaa-anomuksen 3.10.2018 ja anoi
vuorotteluvapaajaksoksi: 5.11.2018 - 3.5.2019.

Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Keijo Turuselle vuorotteluvapaata ajalle
05.11.2018 - 03.05.2019.
Samalla kirkkoneuvosto velvoittaa hautaustoimen päällikön
palkkaamaan vuorotteluvapaan säännösten mukaisesti sijaisen
vuorotteluvapaan ajaksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Koneenkuljettajan vuorotteluvapaalla ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Jakelu

Koneenkuljettaja Keijo Turunen
Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Kahden toimistosihteerin viran perustaminen keskusrekisterin varauspalveluihin
198/01.01.00.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 282

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Seurakuntayhtymässä käynnistettiin keväällä 2016 projektiluontoinen kehitystyö, jonka tarkoituksena oli eriyttää varauspalvelu ja seurakuntasihteereiden tekemä työ. Kaksi henkilöä, jotka olivat toimineet jonkin aikaa keskusrekisterin tehtävissä, mm. seurakuntasihteereinä, palkattiin ensin 31.10.2016 saakka toimimaan määräaikaisina toimistosihteereinä varauspalvelun tehtävissä. Samalla tehtävissään jatkaneet seurakuntasihteerit vapautuivat varauspalvelun
käytännön hoitamisesta, mutta heidän vastuulleen jäi varauspalvelujen osalta mm. toimituksiin varattujen henkilöiden nimilistojen ylläpito. Organisaatiomuutoksia ja keskusrekisterin johtamisjärjestelmää
varauspalveluprojektin johtamisen osalta kuvaillaan kirkkoneuvoston
päätöksessä 19.5.2016 §141. Tuolla päätöksellä asetettiin ”Keskusrekisterin varauspalvelutoiminnan ja seurakuntasihteereiden uuden
aseman edellyttämien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista
tukemaan..” ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet joko koko ajan tai
osan aikaa yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme, hallintojohtaja Hannu Kallio, henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen, keskusrekisterin hoitaja Salla Tenkanen, kirkkoherra Katri Rinne, kirkkoherra
Ville Niittynen ja sittemmin projektista vastannut Sini Piintilä. Kirkkoneuvosto päätti 22.6.2016 §196 nimittää varauspalvelun projektivastaavaksi Sini Piintilän 31.12.2018 saakka päättyväksi määräajaksi.
Edellä mainittuihin päätöksiin liittyen kirkkoherrainkokous sai toukokuussa 2016 yhteiseltä kirkkoneuvostolta tehtäväkseen miettiä seurakuntien työntekijöiksi siirtyvien seurakuntasihteereiden toimenkuvien yhteneväisyyttä, esimiestoiminnan järjestelyä ja suhdetta jäljelle
jääviin keskusrekisterin toimintoihin. Kirkkoherrainkokouksen asettama työryhmä teki asiasta esityksen. Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 2.2.2017 luvan tätä tarkoittavan yhteistoiminta-menettelyn
käynnistämisestä. Lopullinen päätös seurakuntasihteereiden siirtämisestä seurakuntiin tehtiin 31.8.2017, jolloin samalla noin 227.000
euron määräraha siirrettiin keskusrekisteristä seurakunnille ennakoitujen työmäärien suhteessa. Käytännössä tällä toimenpiteellä
seurakunnat ovat saaneet olennaisen lisäpanoksen sihteerityöhön,
kun varauspalvelu on siirtynyt seurakuntasihteereiden vastuulta
pois.
Edellä mainituilla toimenpiteillä varauspalvelu on organisatorisesti
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vakiinnuttanut itsenäisen asemansa seurakuntalaisten varausasioiden hoitajana. Projektin aikana on perehdytty perusteellisesti kirkollisten toimitusten prosesseihin, pyritty yhtenäistämään niitä ja luomaan toimivia palvelukuvauksia. Kaiken tämän tarkoituksena on parantaa seurakuntalaisten palvelua, lyhentää odotusaikoja ja vähentää henkilökunnan tyhjäkäyntiä tai ylikuormitusta. Olennaisessa
osassa varauspalvelujen kehittämisprojektia on ollut sähköisten palveluiden kehittäminen. Edellä kuvattu prosessikuvausten yhtenäistäminen on ollut edellytyksenä toimiville järjestelmille. Ensimmäisenä on käyttöön saatu kasteaikojen sähköinen varaus, ja tällä hetkellä vihkiaikojen varausjärjestelmän kehittäminen on loppukehitysvaiheessa. Kokonaisuus on vaikeasti toteutettava, mutta ehdottoman
tarpeellinen.
Varauspalvelun projektivaihe päättyy joulukuun lopussa, mutta seurakuntasihteereiden siirto seurakuntien työntekijöiksi merkitsi samalla sitä, että varauspalvelu tullaan jatkossa toteuttamaan itsenäisenä
keskusrekisterin pysyvänä toimintona. Tämän vuoksi keskusrekisteriin tulee perustaa kaksi toimistosihteerin virkaa, joiden toimenkuva,
pätevyysvaatimukset ja palkkaus tulevat olemaan seuraavat:
Varauspalvelun asiakaspalvelun hoitaminen, osallistuminen varauspalvelun käyttämien ohjelmistojen ja prosessien kehitystehtäviin ja
yhteistyön kehittämiseen yhdessä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Tehtävään kuuluu olennaisena osana varauskäytäntöjen kehitykseen osallistuminen yhdessä esimiehen kanssa sekä asiakkaiden palvelutarpeen tunnistaminen ja kehitysehdotusten tekeminen.
Lisäksi virkaan kuuluvat muut esimiehen antamat tehtävät.
Tehtävään kelpoisuusehtona on soveltuva opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää parempi
suullinen ja kirjallinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten
kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 403/20 mukainen.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteriin perustetaan kaksi toimistosihteerin virkaa, joiden toimenkuva, pätevyysvaatimukset ja palkkaus tulevat olemaan seuraavat:
Varauspalvelun asiakaspalvelun hoitaminen, osallistuminen varauspalvelun käyttämien ohjelmistojen ja prosessien kehitystehtäviin ja
yhteistyön kehittämiseen yhdessä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Tehtävään kuuluu olennaisena osana varauskäytäntöjen kehi-
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tykseen osallistuminen yhdessä esimiehen kanssa sekä asiakkaiden palvelutarpeen tunnistaminen ja kehitysehdotusten tekeminen.
Lisäksi virkaan kuuluvat muut esimiehen antamat tehtävät.
Tehtävään kelpoisuusehtona on soveltuva opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää parempi
suullinen ja kirjallinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten
kuin kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä
kielitutkinnoista säädetään.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 403/20 mukainen.
Toimistosihteerin virkojen perustamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Jakelu

Keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Yhteinen kirkkovaltuusto
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Kahden toimistosihteerin viran auki julistaminen keskusrekisterin varauspalveluissa

199/01.01.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 283

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt aiemmin tässä kokouksessa
kahden toimistosihteerin paikan perustamista keskusrekisteriin. Näiden toimistosihteereiden virkojen avaamisella on tarkoitus mahdollistaa varauspalvelun toiminta osana keskusrekisteriä, kun varauspalvelun kehittämisprojektille asetettu määräaika 31.12.2018 loppuu.
Mikäli kirkkoneuvosto päätti asiasta esittelyn mukaisesti ja mikäli yhteinen kirkkovaltuusto päättää kokouksessaan 25.10.2018 kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, on tarkoituksenmukaista hyvän hakuprosessin toteuttamiseksi antaa keskusrekisterin johtajalle valtuudet yhdessä hallintojohtajan kanssa käynnistää virkojen hakumenettely kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen, kuitenkin siten, ettei virkojen täyttämistä tuoda kirkkoneuvoston päätettäväksi ennen kirkkovaltuuston päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa keskusrekisterin johtajalle valtuudet
yhdessä hallintojohtajan kanssa käynnistää kahden varauspalvelussa toimivan toimistosihteerin virkojen hakumenettely kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen, kuitenkin siten, ettei virkojen täyttämistä tuoda kirkkoneuvoston päätettäväksi ennen kirkkovaltuuston päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista.
Toimistosihteerien virkojen täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Jakelu

Keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Kahden keskusrekisterin toimistosihteerin viran auki julistaminen

181/01.01.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 284

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Keskusrekisterissä on täyttämättä kaksi toimistosihteerin virkaa. Virat ovat jääneet täyttämättä jo noin kaksi vuotta sitten, mutta niitä on
kuitenkin erilaisin järjestelyin hoidettu, kun keskusrekisterin töiden
kokonaisuus on ollut vakiintumaton, mm. alueellisen keskusrekisterin perustamishankkeen ja yhtymän muidenkin virkojen täyttämistä
koskevien rajoitusten vuoksi. Nykyisessä tilanteessa kummankin
tehtävää hoitavan työntekijän määräaikaisuus on loppumassa
31.12.2018.
Kumpikin toimistosihteerin virka on ollut sijoitettuna keskusrekisterin
varsinaiseen toimintaan. Toiseen niistä on kuulunut pääasiassa sukuselvitysten laadintaa ja siihen liittyvää asiakaspalvelua. Toiseen
toimistosihteerin tehtävään on kuulunut pääosin asiakaspalvelua,
mutta myös virkatodistusten ja sukuselvitysten laadintaa suomeksi
ja ruotsiksi. Tähän jälkimmäiseen tehtävään on kuulunut myös Åbo
Svenska församling –seurakunnan seurakuntasihteerin sijaisuuksien hoitamista.
Virkojen palkkaus on vaativuusryhmän 402/20 mukainen.
Molemmat toimistosihteerivirat ovat sellaisia, että niiden tehtävien
hoitaminen on välttämätöntä seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen
peruspalvelutehtävän hoitamiseksi. Vaikka yksinkertaisten virkatodistusten tarve on ollut laskusuunnassa, ovat sukuselvitykset mm.
ihmisten laajan liikkuvuuden ja perhesuhteiden moninaistumisen
johdosta hyvinkin työläitä. Tulevaisuudessa kirkonkirja-aineiston digitalisointi aiheuttaa paineita nimenomaan suurten kaupunkien keskusrekistereille, kun sukuselvityksiä voidaankin tilata muualta, kuin
esimerkiksi vainajan kotiseudulta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että se julistaa haettavaksi kaksi keskusrekisterin toimistosihteerin virkaa. Keskusrekisterin johtaja Hanna
Lehto valtuutetaan yhdessä hallintojohtajan kanssa käynnistämään
näitä kahta keskusrekisterin toimistosihteerin virkaa koskeva
hakumenettely.
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Toimistosihteerien virkojen täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Jakelu

Keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Kasvatuksen teologin viran muuttaminen oppilaitosteologin viraksi
185/01.01.00.02/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.09.2018 § 267

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kasvatusasiain johtokunta on esittänyt kokouksessaan 24.5.2016 §
65, että oppilaitostyön (50%) ja kansainvälisen työn (50%) määräaikaisten virkojen päättyessä vuoden 2016 lopussa jätettäisiin kansainvälisen työn osa-aikainen virka täyttämättä ja perustettaisiin
kasvatusasiain keskukseen vakinainen 100 % oppilaitostyön virka
1.1.2017 lukien. Koska yhtymän rakenneprosessin siihen kuuluvine
virkajärjestelyineen oli asiasta päätettäessä kesken, päätti yhteinen
kirkkoneuvosto kokouksessaan 15.9.2016 § 304 ja § 305 siirtää
määräaikaisesti 31.12.2018 saakka kansainvälisen työn tehtävän 50
% Turun Tuomiokirkkoseurakuntaan, muuttaa määräaikaisesti oppilaitostyön teologin virka 100 % viraksi jättämällä kasvatuksen teologin virka määräaikaisesti täyttämättä ajalla 11.1.2017 - 31.12.2018
ja ohjaamalla palkkamäärärahat oppilaitostyön teologin määräaikaiseen virkaan, joka kohdentuu korkeakoulutyöhön.
Oppilaitostyön teologin määräaikaisen tehtävä on perustettu tarkoituksena lisätä työresurssia korkeakoulutyöhön. Ratkaisu on mahdollistanut korkeakouluopiskelijoiden työ- ja hyvinvoinnin tukemisen ja
edistämisen alueen kaikissa korkeakouluissa suomen ja ruotsin kielellä. Oppilaitostyön teologin resurssi on mahdollistanut ennakoivan
ja kohtavan sielunhoidollisen työn toteuttamisen, esimerkiksi sielunhoitokeskusteluiden määrää on voitu kolminkertaistaa nykyresurssoinneilla 80 vuosittaisesta keskustelusta n. 255 keskusteluun. Resurssointi on mahdollistanut myös pitkäjänteisen tuen erityistä tukea
tarvitsevien nuorten rippikoulutyössä, esimerkiksi pienryhmärippikouluryhmien toiminnan tukemisessa.
Resurssoinnin jatkaminen oppilaitostyössä on siksi erittäin tärkeää.
Olemassa olevaa tarvetta teologin tehtävälle korkeakoulutyössä voidaan pitää pysyväisluonteisena. Aiempi määräaikaisuus on perustunut tilanteeseen, jossa mm. seurakuntien organisoituminen seurakuntayhtymässä oli epävarma. Tähän työhön saatiin kuitenkin päätös keväällä 2018, että seurakuntien yhdistymisiä ei toteuteta.
Myös kristilliseen varhaiskasvatukseen kohdistuu aiempaa suurempi
paine yhteistyöhön yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa,
koska valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa nyt
seurakuntaa yhteistyökumppanina vastaavaan toimintaan ja toteut-
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tamaan katsomuskasvatusyhteistyötä yhdessä. Kasvatuksen teologin tehtäviin kuuluva teologinen asiantuntijuus onkin virkaa avattaessa hyvä kohdentaa oppilaitostyön ohella varhaiskasvatukseen,
mikä mahdollistaa katsomuskasvatusyhteistyön tehokkaan kehittämisen ja vahvistaa kristillisen varhaiskasvatuksen teologista asiantuntijuutta.
Tästä syystä kasvatuksen teologin virkanimike olisi syytä uudistaa
oppilaitostyön ja kasvatuksen teologin viraksi.
Tämä ratkaisu mahdollistaa myös sen, että kasvatuksen teologin viran avaaminen ei aiheuta talousarviota kasvattavia kustannusvaikutuksia eikä lisää kasvatusasiain keskuksen henkilömäärää. Ratkaisu
voidaan toteuttaa ns. nollalinjalla, mikäli sekä oppilaitostyön ja kansainvälisen työn teologin virka että osa-aikaisen oppilaitostyön teologin virka kasvatusasiain keskuksessa jätetään täyttämättä ja virkanimikkeet yhdistetään oppilaitostyön ja kasvatuksen teologin viraksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston tulee erikseen päättää viran täyttämiseen
liittyvistä asioista, mutta kirkkovaltuuston päätös tarvitaan virkanimikkeen muuttamisen vuoksi. Viran täyttöprosessin yhteydessä kirkkoneuvosto samalla tulee hyväksymään ajan tasalla olevan tehtävänkuvauksen.
Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kasvatuksen teologin virkanimike muutetaan oppilaitostyön
ja kasvatuksen teologin viraksi. Kasvatusasiain keskuksessa jätettäisiin ratkaisun myötä täyttämättä sekä oppilaitostyön ja kansainvälisen työn teologin virka että osa-aikaisen oppilaitostyön teologin virka. Näin ratkaisu voidaan toteuttaa ilman talousarviota kasvattavia
palkkavaikutuksia.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on
seuraavia myönteisiä kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Oppilaitostyön ja kasvatuksen teologin virka
mahdollistaa korkeakouluopiskelijoiden työ- ja opiskeluhyvinvoinnin
tukemisen ja ennakoivan sielunhoidollisen kohtaamisen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Palautettiin uuteen valmisteluun.

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 285

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio
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Esittely:

Asian käsittely kirkkoneuvoston kokouksessa 20.9.2018 on kuvattu
edellä. Kokouksessa pidettiin kasvatusasiain johtokunnan esittämää
oppilaitostyön ja kasvatuksen teologin nimikettä kankeana. Yksi
mahdollisuus ratkaista asia on käyttäää samaa virkanimikettä, kuin
mitä kahdella muulla oppilaitosteologilla nyt on. Tällöin
kasvatusasainkeskuksen tulee tehtäväkuvia ylläpitäessään
huolehtia siitä, että kasvatuksen teologin nimikkeen vastuualueen
tehtävätnäkyvät käytännön viran hoidossa.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että kasvatuksen teologin virkanimike muutetaan
oppilaitosteologin viraksi. Kasvatusasiain keskuksessa jätettäisiin
ratkaisun myötä täyttämättä sekä oppilaitostyön ja kansainvälisen
työn teologin virka että osa-aikaisen oppilaitostyön teologin virka.
Näin ratkaisu voidaan toteuttaa ilman talousarviota kasvattavia
palkkavaikutuksia.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on
seuraavia myönteisiä kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Oppilaitosteologin virka mahdollistaa
korkeakouluopiskelijoiden työ- ja opiskeluhyvinvoinnin tukemisen ja
ennakoivan sielunhoidollisen kohtaamisen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
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Henrikinseurakunnan kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
200/01.01.00.02/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 286

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on 19.8.2018 §73 päättänyt, että se pyytää yhteistä kirkkovaltuustoa lakkauttamaan henrikinseurakunnan kappalaisen (III) viran. Toimenpiteen tarkoituksena on
mahdollistaa seurakuntapastorin viran perustaminen Henrikinseurakuntaan, jolloin seurakunta saisi enemmän vapautta suunnatessaan
henkilökunnan työpanosta.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Henrikinseurakunnasta lakkautetaan kappalaisen (III) virka. Samalla
Henrikinseurakuntaan perustetaan seurakuntapastorin virka. Seurakuntapastorin viran palkkauksesta päätetään yhteisen kirkkoneuvoston erikseen tekemällä päätöksellä.
Kappalaisen viran muuttamisella seurakuntapastorin viraksi ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 1

Jakelu

Yhteinen kirkkovaltuusto
Henrikin seurakunta
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Turun arkkihpk:n tuomiokapituli

Henrikinseurakunnan esitys kappalaisen viran
muuttamisesta seurakuntapastorin viraksi 1.1.2019 alkaen
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Keittiöpäällikkö Heidi Heikosen palkan vaativuusryhmän määrittäminen
194/01.02.01.03/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 287

Esittelijä:

Hallitojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Leirikeskustyön johtaja Taina Vuorimies toimitti 1.6.2018 palkkatyöryhmälle anomuksen keittiöpäällikkö Heidi Heikosen palkan vaativuusryhmän uudelleen määrittämiseksi. Palkkatyöryhmä käsitteli
anomusta kokouksessaan 20.8.2018 ja päätti siirtää asian käsittelyn
24.9. kokoukseensa.
Taina Vuorimiehen anomus Heikosen osalta on seuraava:
”Keittiöpäällikkö Heidi Heikosen tehtävän kuvan muuttuminen
1.3.2018 lounasravintola Naakan keittiöpäälliköksi ja Eerikinkadun
kiinteistöjen siivoustoimesta vastaavaksi esimieheksi. (501)
Liitteenä Heidi Heikosen vanhat ja uudet tehtävänkuvauslomakkeet
palkan uudelleen määrittelyä varten. Heidi Heikonen on ollut perhevapaalla, kun leirikeskusten organisaatiota uudistettiin ja samalla
laadittiin uudet tehtävänkuvaukset. Siksi hänellä ei ole allekirjoitettua
omaa vanhaa tehtävänkuvauslomaketta. Kaikkien leirikeskusten
keittiöpäälliköiden tehtävänkuvaukset ovat samanlaiset, siksi Heidin
esimerkkinä vanhasta tehtävänkuvauksesta käytetään Kunstenniemen Keittiöpäällikön lomaketta.”
Taina Vuorimies on täsmentänyt hakemusta siten, että Heidi Heikoselle ehdotettu uusi palkan vaativuusryhmä on 501/20.
Heidi Heikosen tehtävänkuvauksen
tehtävä ja vaativuusmärittelyt ovat:

mukainen

palkkaehdotus,

Ehdotettu palkka: 501/20 (nykyinen vaativuusryhmä on 501/0)
Tehtävänimike: Keittiöpäällikkö
Tehtävän tarkoitus ja tavoite: Toimen sisältö muodostuu lounasravintola Naakan ja toimitalon keittiö- ja siivoushenkilökunnan lähiesimiehenä toimimisesta.
Vaativuuskriteerit
1. Osaaminen: Soveltuva ammatillinen koulutus, soveltuvat esimiesopinnot ja hyvä perehtyneisyys työmuotoon.
2.5 Vuorovaikutus: Erikoistunutta ammattiosaamista edellyttävä
tehtävä, jossa oman alan asiantuntijavuorovaikutusta asiakkaisiin
nähden tai esimiestehtävä, jossa perus- taio ammattiosaamista
edellyttävää työtä tekeviä alaisia.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

10.10.2018

§ 287

15/2018

22/56

3.3. Ohjaus: Väljästi määritellyt tai omaa soveltamistaitoa edellyttävät, luovat menettelytavat.
4.3. Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta: Ongelmanratkaisutilanteet
vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa.
5.4. Vastuu: Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtäväalan hoitamisesta ja kehittämisestä.
Erityiset perusteet: Kohta 5. Uutena kokonaisuutena siivoustyö vaatii perehtymistä ja uuden tehtäväalan hallitsemista keittiötyön lisäksi.
Lisää henkilöalaisia,
Liitteenä on Kunstenniemen keittiöpäällikön tehtävänkuvaus esimerkkinä keittiöpäällikön tehtävänkuvauksesta. Heikosella ei ole
vanhaa omaa tehtävänkuvausta.
Palkkatyöryhmä päätti ehdottaa esitettäväksi kirkkoneuvostolle, että
keittiöpäällikkö Heidi Heikoselle maksetaan vaativuusryhmän
501/20 mukaista palkkaa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että keittiöpäällikkö Heidi Heikoselle
maksetaan vaativuusryhmän 501/20 mukaista palkkaa 1.4.2018
alkaen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 2
Liite 3

Jakelu

Keittiöpäällikkö Heidi Heikonen
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

tehtäväkuvaus keittiöpäällikkö (uusi)
tehtäväkuvaus keittiöpäällikkö (vanha)
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Keittäjä Lilli Eloluodon palkan vaativuusryhmän määrittäminen
193/01.02.01.03/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 288

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Leirikeskustyön johtaja Taina Vuorimies toimitti 1.6.2018 palkkatyöryhmälle anomuksen keittäjä Lilli Eloluodon palkan vaativuusryhmän
uudelleen määrittämiseksi. Palkkatyöryhmä käsitteli anomusta kokouksessaan 20.8.2018. Palkkatyöryhmä päätti siirtää asian käsittelyn palkkatyöryhmän 24.9 kokoukseen sekä pyytää Taina Vuorimieheltä tarkennetun anomuksen asaissa Tarkennetussa anomuksessa pyydettiin:
- tuomaan esille kiinteistöjohtajan kanta asiassa
- antamaan selvitys nimikemuutoksesta
- selkeyttämään seuraavia asioita:

Kuinka paljon keskimäärin Eloluoto tekee vuodessa leirikeskusten keittiöpäällikön työtä niin, ettei siellä ole varsinaista
keittiöpäällikköä paikalla?

Milloin Eloluoto yleisellä tasolla pitää kesälomansa?

Eloluodon nimikemuutos 1.1.2018 alkaen

Eloluodon tehtävänkuvauksessa sanotaan, että ”akuuteissa”
tapauksissa sijaistaa leirikeskusten keittiöpäälliköitä, pitäisikö
olla että usean kuukauden ajan vuodessa tms? Jotenkin tehtävänkuvauksen sanamuoto ei anna oikeaa kuvaa asiasta, jos
hän sijaistaa.

Tehtävän vaativuus verrattuna muiden keittiöpäälliköiden tehtävien vaativuuteen.
Leirikeskustyön johtaja Taina Vuorimies toimitti 23.8.2018 palkkatyöryhmälle seuraavan tarkennetun anomuksen keittäjä Lilli Eloluodon palkan vaativuusryhmän uudelleen määrittämiseksi:
”Lilli Eloluodon tehtävien vaativoituminen 1.3.2018 alkaen.
Lilli Eloluoto on toiminut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
usean vuoden ajan Tammilehdon retriittikeskuksen emäntänä. Hänen työsuhteensa on ollut kiinteistötoimiston kanssa vuosittain Tammilehdon vuokrauskausien mukaisesti määräaikaisena: helmikuu –
toukokuu ja elokuu – joulukuu.
Näiltä vuosilta Eloluodolle ei ole tehtynä kiinteistötoimen osalta tehtävänkuvausta eikä työn vaativuuden arviointia. Hänelle on maksettu
kuukausipalkkaa palkkaluokan 403 mukaisesti. Käytännössä Eloluoto on ollut ainoastaan tammikuut pois yhtymän palveluksesta, koska
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hänelle on tehty kesätyösopimus kasvatusasiankeskuksen kanssa
kesä- ja heinäkuun ajalle. Tällöin hän on toiminut leirikeskuksissa
alkuvuosina keittäjänä, palkkaluokka 401/67 ja viimeisen kolmen
vuoden ajan hän on ollut kesät keittiöpäällikkönä sijaistaen Heinänokan, Kunstenniemen ja Sinapin leirikeskusten keittiöpäälliköiden
kesälomat. Tällöin hänelle on maksettu palkkaa 501:n mukaan.
Tammikuussa 2018 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää leirikeskus- ja ruokapalvelutoiminnot osaksi kiinteistötoimistoa. Samassa
yhteydessä Tammilehdon retriittikeskus avattiin myös muille työmuodoille ja ulkopuolisille asiakkaille varattavaksi. Tämä on ollut tarpeen,
koska Heinänokan leirikeskus ei ole ollut majoituskäytössä. Aikaisemmin Tammilehdon varauksista ja asiakastilaisuuksien sisällöistä
vastasivat retriittipappi ja – sihteeri. Nykyään myös Tammilehtoa voi
varata leirikeskusten varauspalvelusta ja leirien sisällöstä ja yksityiskohdista sopivat keittiöpäällikkö ja asiakas.
Eloluodon työ on yksinomaan toimia Tammilehdon leirikeskuksen
päällikkönä. Hän on paikan ainoa esimies muiden keittiöpäälliköiden
tavoin. Koska Tammilehdon arkipäivät saattavat toisinaan olla hiljaisia, on Eloluodon tehtävänkuvaan on lisätty normaalien kesäkauden lomasijaistusten lisäksi akuutit keittiöpäälliköiden sijaistamiset
ympärivuotisesti. Nämä hän tekee oman Tammilehdossa tehtävän
työn ohella.
Kuluneen kesän Eloluoto on toiminut Kunstenniemen keittiöpäällikön
sijaisena (4vkoa) ja lopun aikaa hän on vastannut rippileireistä Pyölinrannan leirikeskuksen keittiöpäällikkönä. Toistaiseksi Eloluoto on
lomaillut hyvin joustavasti silloin kun Tammilehdon vuokrasopimus
on ollut katkolla ja muissa leirikeskuksissa ei ole ollut tarvetta tuuraavalle keittiöpäällikölle. (Toukokuun alku, ja elokuun loppu) mutta
määräaikaisena työntekijänä hänen lomakertymänsä on ollut aiemmin pienempi ja osa niistä on maksettu rahallisena korvauksena
työsuhteen katkeamisen yhteydessä useamman kerran vuodessa.
Eli käytännössä hän toimii keittiöpäällikön tehtävissä ympärivuotisesti ja täydellä työajalla.
Tammilehdon keittiöpäällikön työnkuva on erilainen muihin leirikeskuksiin verrattuna, koska se sisältää myös käytännön ruoanvalmistus- ja siivoustyötä enemmän kuin muilla keittiöpäälliköillä. Muilla
(30% työajasta, Eloluodolla n. 50%). Tämä on mahdollista koska
Tammilehdon retriittiryhmät ovat pieniä, joten työvuorosuunnittelu,
tavaroiden tilaaminen, laskujen käsittely ja asiakaspalvelutilanteiden
hoitaminen vievät vähemmän työaikaa. Toisaalta Eloluodolla ei ole
muista keittiöpäälliköistä poiketen työparinaan leirikeskusisäntää, jolloin hän vastaa myös kiinteistöpalvelujen tilaamisesta tarvittaessa ja
huolehtii pienimuotoisesti isännän työtehtäviä. (Hiekoittamiset, pienet
lumien luonnit, saunapuiden kantaminen, akuutit pienet huoltotehtävät mm. polttimoiden vaihto, palohälyttimien patterit, tilojen yleinen
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valvonta, asiakkaiden vastaanottaminen, ovien avaaminen ja
sulkeminen jne.). Eloluoto vastaa myös Tammilehdon siivouksesta,
joko omana työnään tai ostopalveluita hankkimalla silloin kun aikataulu ei anna mahdollisuutta suorittaa työtä itse.
Eloluodon palkkaluokan nostaminen vastaamaan muiden keittiöpäälliköiden palkkaluokkaan (501) on perusteltua, koska asiakasryhmien
pienempi määrä ja koko eivät poista vastuuta. Lisäksi työn monipuolisuus vaatii esimiestaitoja myös oman työn ohjaamisessa ja itsenäisessä suunnittelussa. Nämä seikat nostavat työn vaativuuden samalle tasolle, kuin enemmän alaisia sisältävän leirikeskuksen keittiöpäällikön työ.
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola puoltaa anomusta.”
Lilli Eloluodon tehtävänkuvauksen
tehtävä ja vaativuusmääritykset ovat:

mukainen

palkkaehdotus,

Ehdotettu palkka: 501/0 (Nykyinen 403/0, jota Eloluoto saanut työskennellessään kiinteistötoimistossa talviaikana. Palkka jäänyt vaativuusryhmään 403/0 kun Tammilehto siirtynyt kiinteistötoimiston vastuulle 1.3.2018)
Tehtävänimike: Keittiöpäällikkö
Tehtävän tarkoitus ja tavoite: Toimen sisältö muodostuu leirikeskusten operatiivisesta johtamista ja lähiesimiehenä toimimisesta. Vaativuuskriteerit
1. Osaaminen:
Soveltuva ammatillinen koulutus, soveltuvat esimiesopinnot ja hyvä
perehtyneisyys työmuotoon.
2.5. Vuorovaikutus: Erikostunutta ammattiosaamista edellyttävä
tehtävä, jossa oman alan asiantuntijavuorovaikutusta asiakkaisiin
nähden tai esimiestehtävä, jossa perus- taio ammattiosaamista
edellyttävää työtä tekeviä alaisia.
3.2. Ohjaus: Vaihtoehtoiset, mutta pääosin ohjeistetut tai säädellyt
menettelytavat.
4.3. Ongelmanratkaisu ja tiedonhankinta: Ongelmanratkaisutilanteet
vaihtelevat, mutta niissä voidaan usein tukeutua aiempiin ratkaisumalleihin. Ratkaisujen tueksi on hankittava ja itsenäisesti analysoitava erikoistunutta taustatietoa.
5.4. Vastuu: Vastuu toimintayksikön tai vaativan tehtäväalan hoitamisesta ja kehittämisestä.
Esitys:
Palkkatyöryhmä keskustelee asiasta ja tekee päätöksen
siitä, mitä palkkatyöryhmä ehdottaa esitettäväksi kirkkoneuvostolle
asiassa.
Työsuhteisen Eloluodon keittäjä -nimikkeen muuttuminen keittiöpäällikön nimikkeeksi on tarvittaessa päätettävä. Keittiöpäällikkö
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tehtävänimikkeenä vastaa tehtävän sisältöä.
Päätös:
Palkkatyöryhmä päätti ehdottaa esitettäväksi kirkkoneuvostolle, että keittäjä Lilli Eloluodolle maksetaan vaativuusryhmän
501/0 mukaista palkkaa. Lisäksi palkkatyöryhmä totesi näkemyksenään, että keittäjän nimikkeen muutos keittiöpäälliköksi on perusteltu ja että nimikemuutos on asianmukaista viedä yhteisen
kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Esitys:

1.Kirkkoneuvosto päättää, että keittäjä Lilli Eloluodolle maksetaan
vaativuusryhmän 501/0 mukaista palkkaa 1.3.2018 alkaen.
2. Kirkkoneuvosto päättää, että keittäjän nimike muutetaan
keittiöpäälliköksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 4

Jakelu

Keittäjä Lilli Eloluoto
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

tehtävänkuvaus keittiöpäällikkö (leirikeskukset)
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Seurakuntayhtymän talouden, investointien ja verotulojen toteutuminen 31.8.2018
12/02.00.02.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 289

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Suluissa esitetään vertailu edelliseen vuoteen. Kiinteistötoimen
vuokrat on kaatamatta kirjanpitoon 1.4. alkaen ja sen vuoksi ne on
arvioitu kuluvalta vuodelta 4 kuukauden ajalta. Erityiskatteiset rahastot (vapaat varat, kolehdit ja yhteisvastuu) ovat mukana vuoden
2018 toteutumaluvuissa.
Elokuun lopussa toimintakate on -17,4 ME (-16,7 ME). Vuosikate on
6,8 ME (2,9 ME), vuoden takaiseen verrattuna vuosikate on noin 3,9
ME euroa suurempi. Rahoitustuotot ja -kulut ovat elokuun lopussa
noin 1 ME (0,9 ME). Poistot ovat 2,4 ME (2,4 ME) ja tulos on +4,4
ME (452t). Toimintatulojen toteutumaprosentti on 73 ja toimintakulujen toteutumaprosentti on 66.
Palveluiden ostot ovat nousseet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 780t euroa ja toteutumisprosentti on 75,5. Tasaisella toteutumisella toteutumisprosentti olisi 66,7. Pääluokittain nousuja on 1.
pääluokassa 66.000 euroa ja 2. pääluokassa 127.000 euro. 3. pääluokassa on yksittäisiä nousuja, mutta kokonaisuudessaan palveluiden ostot ovat laskeneet 29.000 euroa. 4. pääluokassa nousu on
88.000 euroa ja 5. pääluokassa 529.000 euroa.
Kirkon palvelukeskuksen palvelusta on toteutunut 59 %, 182.761
euroa, mikä on 14.336 euroa enemmän kuin viime vuoden elokuun
lopussa, jolloin palvelusta oli maksettu 168.425 euroa.
Elokuun kirkollisverokertymä on 22,8 ME, nousua vuoden takaiseen
on noin 4,6 ME. Valtion korvausta on saatu 2,9 ME. Verotulojen ja
valtionrahoituksen yhteismäärä on 25,6 ME, mikä on noin 4,5 ME
(22 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin (ilman yhteisöveron
osuutta).
Taulukossa esitetään kirkollisverojen kertymä sekä valtion korvaus
31.8.2018:
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Kirkollisverokertymä ja valtion korvaus syyskuun lopussa ovat 28,6
ME, vuoden 2017 syyskuun verokertymät olivat 23,5 ME.
Investointeja on tehty 903t eurolla ja toteutuma-% on 38,5.
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumavertailu seurakuntayhtymätasolla, toteutumavertailu pääluokittain ja investointien toteutumavertailut sekä Kipan raportti 31.8.2018 ovat liitteinä.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntayhtymän talouden, verotulojen
ja investointien toteutumisen tiedoksisaannilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3§:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saaduksi seurakuntayhtymän
tuloslaskelmaosan, toteutumisvertailun pääluokittain ja investointien
toteutumisvertailun 31.8.2018.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Käsittely:

Vt talousjohtaja korjasi esitystä seuraavissa kohdissa:
Kirkon palvelukeskuksen palvelusta on toteutunut 59 %, 182.761
euroa, mikä on 14.336 euroa enemmän kuin viime vuoden elokuun
lopussa, jolloin palvelusta oli maksettu 168.425 euroa.
Elokuun kirkollisverokertymä on 22,8 ME, nousua vuoden takaiseen
on noin 4,1 ME. Valtion korvausta on saatu 2,9 ME. Verotulojen ja
valtionrahoituksen yhteismäärä on 25,6 ME, mikä on noin 4 ME
(19%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin (ilman yhteisöveron osuutta).
Taulukossa esitetään kirkollisverojen kertymä sekä valtion korvaus
31.8.2018:
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Verokertymät syyskuun lopussa ovat 28,6 ME euroa, vuoden 2017
syyskuun verokertymät olivat 24 ME.
Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntayhtymän talouden, verotulojen
ja investointien toteutumisen tiedoksisaannilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
Päätös:

Esityksen mukaan käsittelyssä tehdyin muutoksin.

Liitteet

Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Jakelu

Ei jakelua

Investointien toteutumisvertailu 31.8.2018
Kirkkohallituksen raportti 31.8.2018
Talousarvion toteumavertailu pääluokittain 31.8.2018
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumavertailu
seurakuntayhtymä 31.8.2018
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Lähetysjärjestöille vuoden 2018 talousarviossa varatun määrärahan jakaminen
192/02.03.00.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 290

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkkohallituksen keväällä 2015 kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon
ulkomaanavun talousjohtajien kanssa käydyn neuvottelun perusteella seurakuntien toivotaan ilmoittavan järjestöille kohdennettujen
avustusten määrät heti sen jälkeen kun niistä on päätetty. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla.
Järjestöt toivovat myös, että avustukset maksettaisiin kahdessa
erässä siten, että puolet maksettaisiin tammi - maaliskuussa ja puolet heinä - syyskuussa tai kerran vuodessa maksettuna ennen kesäkuun loppua.
Kirkon lähetystyön toimikunta on hyväksynyt 4.3.2008 suosituksen
seurakuntien talousarviomäärärahojen jaosta kirkon lähetysjärjestöille. Toimikunta on päivittänyt suosituksen 17.1.2012.
Suosituksessa olennaista on, että talousarviomäärärahojen
osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on
seurakuntien oman päätösvallan asia eikä päätösvaltaa pidä
luovuttaa esimerkiksi järjestöjä vapaaehtoisesti kannattaville. Tästä
seuraa, että yhdelläkään lähetysjärjestöllä ei ole periaatteellista
oikeutta saada talousarvioavustusta vain siksi, että sillä on virallinen
lähetysjärjestöstatus.
Suosituksessa mainituista päätöksentekokriteereistä hyvin tärkeä on
seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan
suunnitteluun ja kehittämiseen. Tämä toteutuu käytännössä Suomen
Lähetysseurassa ja Suomen Pipliaseurassa, joissa seurakunnat
voivat olla äänivaltaisia jäseniä ja näin osallistua järjestön kehittämiseen ja sen johdon valitsemiseen. Kaikki Suomen seurakunnat ovat
Lähetysseuran jäseniä jo Lähetysseuran sääntöjen perusteella, Pipliaseuran jäseniksi seurakunnat voivat liittyä.
Yhteisen lähetystyön johtokunnalle kuuluu johtosäännön mukaan oikeus tehdä kirkkoneuvostolle esitys lähetyksen talousarviomäärärahan jakamisesta.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän avustukset lähetysjärjestöille
ja Kirkon ulkomaanavulle on yleensä maksettu kahdessa erässä.
Kuluvana vuonna yhteisen lähetystyön toimikunta on tehnyt esityspäätöksensä vasta 19.9.2018.
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Talousarvion avustusmääräraha lähetysjärjestöille ja Kirkon ulkomaanavulle on yhteensä 511.428 euroa. Perinteisesti siitä on annettu Kirkon Ulkomaanavulle 30 prosenttia ja lähetysjärjestöille 70 prosenttia. Nämä osuudet on vahvistettu myös vuoden 2018 talousarviossa.
Kirkon Ulkomaanavun osuus määrärahasta on 153.428 euroa ja lähetysjärjestöille jaettava osuus on 358.000 euroa. Yhteisen lähetystyön toimikunnan lähetysmäärärahojen kohdentamista koskeva käsittely 19.9.2018 §24 on pöytäkirjaan kirjattu seuraavasti:
”Johtosäännön mukaisesti yhteisen lähetystyön toimikunnan tulee
tehdä yhteiselle kirkkoneuvostolle esitys budjettimäärärahojen kohdentamisesta eri lähetysjärjestöjen kesken. Jaon perusteena on Kirkon lähetystyön keskuksen ohjeistuksen mukaan käytetty seurakuntien vapaaehtoisen lähetyskannatuksen mukaista suhdetta. Lähetyskannatustilaston mukaan vuonna 2017 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakunnista annettiin järjestöille vapaaehtoista kannatusta yhteensä 864 541 euroa, jotka jakautuivat eri järjestöjen kesken seuraavasti:
Suomen Lähetysseura 565 347 euroa (65,4%)
Sley ja Slef
66 543 euroa (7,7 %)
Suomen Pipliaseura
20 685 euroa (2,4 %)
Kansanlähetys
97 228 euroa (11,3 %)
Lähetysyhdistys Kylväjä
37 872 euroa (4,3 %)
Sanansaattajat
76 866 euroa (8,9 %)
Yhtymän yhteisen kirkkoneuvoston 12.5.2011 tekemän päätöksen (§
75) mukaan yhtymä ei viime vuosina ole jakanut talousarviotukea
Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle ja sen ruotsalaiselle
sisarjärjestölle.
Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut tämän linjauksen kokouksessaan 24.5.2018 (ykn §186). Niiden osuus on jyvitetty muille lähetysjärjestöille. Tämän takia esitän jaoksi seuraavaa:
Suomen Lähetysseura
Sley/Slef
Suomen Pipliaseura
Kansanlähetys
Kylväjä
Sanansaattajat

69 %
0%
3%
13 %
5%
10 %

Euromääräisesti lähtökohtana määrärahojen jaossa on se, että pohjana on 2 % kirkollisverotuloista, josta osuudesta maksetaan Kirkon
ulkomaanavulle (KUA) 30 % ja loput 70 % lähetysjärjestöille edellä
mainitussa suhteessa.
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Esitys:
Yhteinen lähetystoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että v. 2018 lähetysmäärärahat jaetaan eri lähetysjärjestöille seuraavassa suhteessa:
Suomen Lähetysseura
Sley/Slef
Suomen Pipliaseura
Kansanlähetys
Kylväjä
Sanansaattajat

69 %
0%
3%
13 %
5%
10 %

Euromääräisesti lähtökohtana on 2 % kirkollisverotuloista, josta
osuudesta maksetaan Kirkon ulkomaanavulle (KUA) 30 % ja loput
70 % lähetysjärjestöille em. suhteessa.
Päätös:

Esityksen mukaisesti.”

Kirkkoneuvoston päätöksellä 12.5.2011 § 75 Sley:lle ei vuodesta
2011 lähtien makseta avustusta lainkaan, vaikka se on kirkon virallinen lähetysjärjestö. Avustuksen epäämisen syynä on ollut, ettei yhdistys noudata kirkon virkajärjestystä. Yhteisen lähetystyön toimikunnan esittämä jako ei ole kirkkoneuvoston päätöksen mukainen, koska siinä avustuksen saajiksi esitetään Sley:tä ja sen sisarjärjestöä
Slef:iä.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksissaan 24.5.2018 ja
6.9.2018. Molemmilla kerroilla asia on ratkaistu samalla tavalla,
Sley:lle ja Slef:lle ei myönnetä avustusta lähetysjärjestöille varatusta
määrärahasta.
Yhteisen lähetystyön toimikunnan 19.9.2018 kokouksessa syntynyt
päätösesitys noudattaa kirkkoneuvoston päätöstä.
Lapsivaikutusten arviointi: Lähetysjärjestöille vuoden 2018 talousarviossa varatun määrärahan jakamisella on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lähetystyön avustukset
kohdistuvat myös lapsiin.
Esitys:

Lähetysjärjestöille vuonna 2018 varattu määräraha jaetaan yhteisen
lähetystyön toimikunnan esityksen mukaisesti seuraavasti:
Suomen Lähetysseura 69%
Suomen Pipliaseura
3%
Kansanlähetys
13%
Kylväjä
5%
Sanansaattajat
10%
Yhteensä
Avustus Kirkon Ulkomaanavulle
Kaikki avustukset yhteensä

247.020 eur
10.740 eur
46.540 eur
17.900 eur
35.800 eur
358.000 eur
153.428 eur
511.428 eur
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Avustukset maksetaan yhtenä eränä sen jälkeen kun päätös on
saanut lain voiman.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Jakelu

Avustuksen saajat
Yhteisen lähetystyön toimikunta
Taloustoimisto
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Vuoden 2019 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä
annetun lain 11 luvun 91 a §:n mukaan tuloveroprosentin suuruus
tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Seurakuntayhtymän talouden perusta on veroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero, joten siitä päättäminen on keskeinen osa
talousarvion hyväksymistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua.
Kirkollisveron
määrä
lasketaan
kunnallisverotuksessa
veronalaisesta ansiotulosta, josta vähennetään viranpuolesta tehdyt
verovähennykset sekä verovelvollisen esittämät vähennyskelpoiset
tulonhankkimiskustannukset ja verohyvitykset. Kirkollisvero saadaan
kertomalla kunnallisverotuksessa verotettavan tulon määrä
seurakunnan tuloveroprosentilla.
Vuoden 2018 alusta kirkollisveroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä 1 prosentista 1,25 prosenttiin. Kirkollisveroprosentin nosto
on ollut talouden tasapainotuksen kannalta tärkeä, sillä seurakuntayhtymää talous on ollut alijäämäinen viime vuosina 2009-2013 ja
2016-2017.
Vuoden 2019 talousarviossa esitetään seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentiksi 1,25 %. Kirkollisveroja arvioidaan saatavaksi 31,2
miljoonaa euroa.
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkollisen tuloveroprosentin määräämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,25 % vuodelle 2019.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Omakotitontin vuokraaminen Turun Hirvensalosta Eeva Sipposelle, Mika Damstenille ja
Minna Litmaselle
189/03.01.00.02/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 292

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa tontin kiinteistönumero 853-53-14-8 Turun Hirvensalosta. Tontti on vuokrattu Eeva Sipposelle ja hänen sukulaisilleen. Vuokrasopimus umpeutuu
31.12.2018.
Umpeutuva vuokrasopimus on vuodelta 1968 ja sekä ehdoiltaan
että vuokranmäärän suhteen vanhentunut. Kiinteistötoimisto onkin
neuvotellut Eeva Sipposen kanssa vuokrasopimuksen jatkamisesta
ja neuvotteluissa on päädytty esittämään vuokrasopimuksen jatkamista uusilla ehdoilla 50 vuodeksi. Tontin pinta-ala on 1.212 m2 ja
uusi tontin vuosivuokran määrä on 2.800 €. Vuokra sidotaan
elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus on liitteenä.
Kiinteistötoimiston mielestä tontin vuosivuokra on hinnaltaan riittävä
ja esittääkin, että vuokrasopimus hyväksytään.
Kartta tontista on liitteenä ja nyt vuokrattavaksi esitetty tontti on
merkitty karttaan punakynällä.
Kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden
vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata
Eeva Sipposelle, Mika Damstenille ja Minna Litmaselle Turun Hirvensalosta tontin kiinteistönumero 853-53-14-8 vuosivuokralla 2.800
€, joka sidotaan elinkustannusindeksiin 50 vuodeksi ja valtuuttaa
kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.
Päätös alistetaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Omakotitontin vuokrauksella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Liite 9 Maanvuokrasopimus Sipponen, Damsten, Litmanen
Liite 10 Kartta tontista

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Kirkkovaltuusto
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Omakotitontin myyminen Turun Hirvensalosta Terttu ja Juhani Söderholmille
190/03.01.00.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 293

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Turun Hirvensalossa
omakotitontin kiinteistönumero 853-53-13-1. Tontti on vuokrattu Juhani ja Terttu Söderholmille ja tontin vuokra-aika päättyy
31.12.2018.
Söderholmeille tarjottiin mahdollisuus, joko jatkaa tontin vuokrausta
uusilla vuokraehdoilla edelleen 50 vuodeksi tai ostaa tontti omaksi.
Söderholmit antoivat tontista ostotarjouksen 39.160 € mutta kiinteistötoimiston kanta oli, että tarjottu hinta oli liian alhainen. Siten kiinteistötoimisto esitti Söderholmeille tontin myyntihinnaksi 44.000 €,
jonka hinnan Söderholmit hyväksyivät.
Myytävä tontti on merkitty liitteenä olevaan karttaan punaisella ja on
laajuudeltaan 890 m2.
Kauppakirjaluonnos on liitteenä.
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan maa-alueen luovutus vaatii kirkkovaltuuston määräenemmistön. Lain teksti kuuluu seuraavasti:
KL 9
"3 §. Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet
kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka
koskevat
1)....
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista".
Lisäksi kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan tarvitaan myös kirkkohallituksen vahvistus luovutuksesta. Lain teksti kuuluu seuraavasti:
KL 14
"4 §. Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka
koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi".

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
esityksen myydä Juhani ja Terttu Söderholmille Turun Hirvensalosta
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omakotitontin kiinteistönumero 853-53-13-1 liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan
allekirjoittamaan kauppakirjan ja ottamaan vastaan kauppasumman,
mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan ja kirkkohallitus sen
edelleen vahvistaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Tontin myynnillä ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 11 Kartta tontista
Liite 12 Kauppakirja J ja T Söderholm

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Kirkkovaltuusto
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Omakotitontin myyminen Turun Hirvensalosta Kari Österlundille
191/03.01.00.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 294

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Turun Hirvensalossa
omakotitontin kiinteistönumero 853-53-14-10. Tontti on vuokrattu
Kari Österlundille ja tontin vuokra-aika päättyy 31.12.2018.
Kari Österlundille tarjottiin mahdollisuus, joko jatkaa tontin
vuokrausta uusilla vuokraehdoilla edelleen 50 vuodeksi tai ostaa
tontti omaksi. Kari Österlund antoi tarjouksen tontin ostosta
suuruudeltaan 80.000 €. Tarjottu ostohinta on kiinteistötoimiston
mielestä riittävä ja linjassa tontista tehtyihin hinta-arvioihin.
Myytävä tontti on merkitty liitteenä olevaan karttaan punaisella ja on
laajuudeltaan 1.623 m2.
Kauppakirjaluonnos on liitteenä.
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan maa-alueen luovutus vaatii kirkkovaltuuston määräenemmistön. Lain teksti kuuluu seuraavasti:
KL 9
"3 §. Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet
kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka
koskevat
1)....
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista".
Lisäksi kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan tarvitaan myös kirkkohallituksen vahvistus luovutuksesta. Lain teksti kuuluu seuraavasti:
KL 14
"4 §. Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka
koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi".

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
esityksen myydä Kari Österlundille Turun Hirvensalosta
omakotitontin kiinteistönumero 853-53-14-10 liitteenä olevan
kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
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Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan
allekirjoittamaan kauppakirjan ja ottamaan vastaan kauppasumman,
mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan ja kirkkohallitus sen
edelleen vahvistaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Tontin myynnillä ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 13 Kartta tontista
Liite 14 Kauppakirja Österlund

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Kirkkovaltuusto
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Omakotitontin myyminen Turun Hirvensalosta Ari Rosamalle ja Jaana Wikman-Rosamalle
196/03.01.00.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 295

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa Turun Hirvensalossa
omakotitontin kiinteistönumero 853-53-13-6. Tontti on vuokrattu Ari
Rosamalle ja Jaana Wikman-Rosamalle. Tontin vuokra-aika päättyy
31.12.2018.
Vuokralaisille tarjottiin mahdollisuus, joko jatkaa tontin vuokrausta
uusilla vuokraehdoilla edelleen 50 vuodeksi tai ostaa tontti omaksi.
He antoivat tontista ostotarjouksen 72.000 €. Tarjottu ostohinta on
kiinteistötoimiston mielestä riittävä ja linjassa tontista tehtyihin
hinta-arvioihin.
Myytävä tontti on merkitty liitteenä olevaan karttaan punaisella ja on
laajuudeltaan 1.475 m2.
Kauppakirjaluonnos on liitteenä.
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan maa-alueen luovutus vaatii kirkkovaltuuston määräenemmistön. Lain teksti kuuluu seuraavasti:
KL 9
"3 §. Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet
kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka
koskevat
1)....
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista".
Lisäksi kirkkolain 14 luvun 4 §:n mukaan tarvitaan myös kirkkohallituksen vahvistus luovutuksesta. Lain teksti kuuluu seuraavasti:
KL 14
"4 §. Muun kiinteistön luovuttaminen. Kirkkovaltuuston päätös, joka
koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai
muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi".

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
esityksen myydä Ari Rosamalle ja Jaana Wikman-Rosamalle Turun
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Hirvensalosta omakotitontin kiinteistönumero 853-53-13-6 liitteenä
olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.
Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan
allekirjoittamaan kauppakirjan ja ottamaan vastaan kauppasumman,
mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy kaupan ja kirkkohallitus sen
edelleen vahvistaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Tontin myynnillä ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 15 Kartta tontista
Liite 16 Kauppakirja Rosama, Wikman-Rosama

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Kirkkovaltuusto
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Osallistuminen Historian museo -hankkeeseen
101/00.01.07/2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 296

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 8.12.2016 Turun kaupungin
yhteistyöehdotusta, jonka tavoitteena on perustaa Turkuun Historian
museo. Esittely ja päätös kuuluvat seuraavasti:
”Turun kaupunki lähestyi seurakuntayhtymää keväällä yhteistyöehdotuksella, jonka tavoitteena on perustaa Turkuun uusi museo, historian museo. Museon yhtenä osana voisi olla myös kirkkomuseo.
Yhteistyöehdotus liitteenä.
Yhteistyöehdotuksen perusteella Turun museokeskuksen edustajat
ja seurakuntayhtymän edustajat keskustelivat aiheesta ja keskustelun perusteella Turun kaupungin museopalvelut jatkoi selvitystyötä
historian museon perustamisesta Turkuun ja lähetti kesällä lisätietoja hankkeesta. Kirje liitteenä.
Syksyllä Turun tuomiokirkossa avatun Reformaation merkkivuoden
lastennäyttelyn avajaisten jälkeen pidettiin yhteinen neuvottelu, johon osallistui Turun kaupunginjohtaja, arkkipiispa, kirkkohallituksen
kansliapäällikkö sekä Turun museopalveluiden ja seurakuntayhtymän edustajat. Neuvottelun tarkoituksena oli valottaa hanketta ja
keskustella sen toteuttamismahdollisuuksista ja mitkä osapuolet olisivat mahdollisesti kiinnostuneita tulemaan mukaan museohankkeeseen. Kaupungin museopalvelut laati tilaisuuteen esittelymateriaalin,
joka on liitteenä.
Neuvottelun jälkeen sovittiin, että kaupunki ja museopalvelut järjestävät tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus pohtia, minkälainen uusi
museo Turkuun tulisi perustaa. Edelleen sovittiin, että museopalveluiden, kirkkohallituksen ja seurakuntayhtymän kulttuuri- ja museoalan asiantuntijat muodostavat työryhmän, joka jatkaa museohankkeen suunnittelua. Muistio työryhmän kokouksesta liitteenä.
Kuten esittelyn liitteistä voidaan todeta, on kyseessä erittäin merkittävä hanke niin Turun kaupungin kuin koko Suomen mittakaavassa.
Kirkko ja kirkon historia on olennainen osa Turun ja Suomen historiaa. 1990-luvun lopulla oli suunnitteilla erillinen kirkkomuseo Turkuun, mutta hanke kaatui viime metreillä.
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Nyt suunniteltu historian museo olisi nykyaikainen museo, joka osallistaa kävijän nykytekniikan keinoin. Laajuudeltaan museo olisi n.
4.500 m2, josta kirkkomuseon osuus voisi olla n. 800 - 1.000 m2.
Kirkko ja seurakuntayhtymä voisivat olla toteutuksessa mukana eri
tavoin, joko siten, että kirkkomuseo olisi erillisessä omassa tilassa tai
kirkolla olisi oma näyttelynsä päänäyttelyn yhteydessä tai sitten osana päänäyttelyä. Johtoryhmässä käydyn alustavan keskustelun perusteella oma erillinen kirkkomuseotila ei saanut kannatusta, vaan
kirkon näyttelyn olisi hyvä olla osana muuta näyttelyä.
Uudesta historian museo ja kirkkomuseo -hankkeesta ei ole tehty
vielä kustannusarviota, ei itse rakennuksen rakentamisesta eikä
käyttökuluista, mutta selvää on, että hanke on hintava. Turun kaupungin ja seurakuntayhtymän lisäksi olisi suotavaa, että kirkkohallitus olisi myös mukana hankkeessa, ei pelkästään kustannusten jakajana vaan myös, koska kyseessä on koko kirkon historia Suomessa. Vaikka seurakuntayhtymällä on mittava ja arvokas kirkollisten
esineiden kokoelma sekä Tuomiokirkkomuseo, on tärkeää saada
myös muiden seurakuntien esineistöä esille. Valitettavasti kirkkohallitus on epävirallisesti ilmoittanut, että se ei varojen puutteessa pysty
ainakaan lähitulevaisuudessa sitoutumaan hankkeeseen.
Mikäli seurakuntayhtymä on mukana hankkeessa, joko isommalla tai
pienemmällä osuudella, on panostus seurakuntayhtymän mittakaavassa joka tapauksessa suuri. Kustannuksia mietittäessä olisi yhtenä vaihtoehtona mahdollisuus tarjota toimitalon tontin osaa historian
museon paikaksi, jolloin jo tällä tavoin seurakuntayhtymä voisi saada
kuitattua kustannuksia. Ajatuksena on neuvotella asiasta kaupungin
kanssa.
Kaupungin tavoitteena on julkistaa hanke juhlapäätöksenä huhtikuussa 2017. Sitä ennen on saatava selvyys, mitkä tahot ovat valmiita tulemaan mukaan hankkeeseen.
Seurakuntayhtymän uusi intendentti Milla-Lotta Kemiläinen tulee
kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään hanketta ja tuo viimeiset
terveiset museotyöryhmästä.
Lapsivaikutusten arviointi: Historian museo -hankkeeseen osallistumispäätöksellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee uudesta historian museo -hankkeesta ja
pyrkii tekemään päätöksen, miten hankkeen suhteen tulee edetä;
selvitetäänkö edelleen mahdollisuuksia mukana oloon vai jättäydytäänkö jo alkuvaiheessa pois.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Käsittely:

Kiinteistöjohtaja täydensi esitystä kertomalla, ettei kirkkohallituksella
ole mahdollisuuksia tällä aikataululla tukea hanketta. Mahdollinen tuki pitää päättää kirkolliskokouksessa, aikaisintaan syksyllä 2017.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti selvittää mahdollisuuksia olla mukana hankkeessa”.
Turun kaupunki on nyt valinnut neljä kohdetta Historian museon paikaksi jatkosuunnittelua varten ja palkannut arkkitehtitoimistot tekemään luonnokset museosta ko. paikoille. Eerikinkadulle suunnitellut
luonnokset valmistuvat lokakuun alussa. Kaupungin päätös sijaintivaihtoehdoista on liitteenä.
Tuomiorovasti, hallintojohtaja ja kiinteistöjohtaja ovat päätöksen mukaisesti jatkaneet neuvotteluja Turun kaupungin edustajien kanssa.
Neuvottelujen muistio on liitteenä ja siitä selviää kaupungin alustavat ajatukset ja tavoitteet Historian museosta ja yhteistyöstä seurakuntayhtymän kanssa.
Neuvotteluissa Turun kaupunki on selkeästi esittänyt seuraavia kysymyksiä seurakuntayhtymälle osallistumisesta Historian museo
-hankkeeseen:
- alustava näkemys siitä, mikä olisi seurakuntayhtymän osuus
investointikustannuksista
- miten seurakuntayhtymä näkee Eerikinkatu 1:een mahdollisesti
toteutettavan museon hallinnoinnin järjestettävän
- kustannuslaskelmat sen osalta, mihin kustannuksiin museon tulisi
varautua käyttömenojensa osalta ja mihin menoeriin nämä
kustannukset pohjautuvat
- seurakuntayhtymän osallistumismahdollisuudet hankkeeseen,
mikäli museo toteutuu jonnekin muualle kuin Eerikinkatu 1:n
alueelle.
Vastaukset näihin kysymyksiin tulisi antaa lokakuun loppuun mennessä.
Tuomiorovasti ja hallintojohtaja keskustelivat myös uuden arkkipiispan kanssa museohankkeesta. Mitään sitoutumista kokonaiskirkon
taholta ei kuitenkaan ole vielä sitouduttu antamaan. Asiaa hankaloittaa myös se, että arkkipiispan vaihdoksen myötä myös kirkkohallituksen kansliapäällikkö vaihtuu.
Mietittäessä Historian museo -hanketta tulee asiaa tarkastella monelta taholta ainakin seuraavasti:
- voiko seurakuntayhtymä olla mukana yksin ilman kokonaiskirkon
panostusta hankkeeseen
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- mikäli kokonaiskirkko tulee mukaan hankkeeseen, mikä on
seurakuntayhtymän rooli ja panostus
- onko seurakuntayhtymä mukana investointikustannuksissa vai
käyttökustannuksissa vai molemmissa ja millä osuudella
- miten mukanaolon rahoitus toteutetaan
- onko ylipäätään tarvetta siirtää Tuomiokirkkomuseota kokonaan
tai osaksi Historian museota
- mikäli Tuomiokirkkomuseo siirretään osaksi Historian museota,
voidaanko Tuomiokirkkomuseon tiloja käyttää tällöin
tehokkaammin Tuomiokirkkoseurakunnan toimintaan
- mikäli Historian museo sijaitsee Eerikinkadun yhteydessä,
voidaanko museon tiloja käyttää myös Tuomiokirkkoseurakunnan
ja seurakuntayhtymän toiminnassa
- mikäli Historian museo toteutetaan muualle kuin Eerikinkatu 1:n
tuntumaan, niin millä tavalla hankkeessa ollaan mukana.
Kirkkohallitus on laatinut kirkon kulttuuriperintöstrategian vuoteen
2024 asti. Se on luettavissa seuraavan linkin kautta: sakasti.fi -> talous ja hallinto -> kulttuuriperintö -> kirkon kulttuuriperintöstrategia. Strategia antaa ajatuksia myös Historian museo
-hankkeelle.
Esitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee Historian museo -hankkeesta ja seurakuntayhtymän osallistumisesta siihen sekä pyrkii antamaan vastaukset Turun kaupungin esittämiin kysymyksiin:
- alustava näkemys siitä, mikä olisi seurakuntayhtymän
osuus investointikustannuksista
- miten seurakuntayhtymä näkee Eerikinkatu 1:een
mahdollisesti
toteuttavan museon hallinnoinnin järjestettävän
- kustannuslaskelmat sen osalta, mihin kustannuksiin
museon tulisi
varautua käyttömenojensa osalta ja mihin menoeriin
nämä kustannukset pohjautuvat
-seurakuntayhtymän osallistumismahdollisuudet
hankkeeseen, mikäli museo toteutuu jonnekin muualle
kuin Eerikinkatu 1:n alueelle.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian
aiemmassa käsittelyvaiheessa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Käsittely:

Puheenjohtaja ilmoitti keskustelleensa uudelleen nykyisen arkkipiispan kanssa. Kokonaiskirkko on varovasti lupautunut osallistumaan
museon käyttömenoihin, mutta ei investointiin.
Kirkkoneuvoston jäsenet pitivät tärkeänä, että seurakuntayhtymän
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osallistuminen Historian museoon tulee käsitellä kirkkovaltuustossa
ja mielellään erillisessä seminaarissa.
Ennen asian vientiä kirkkovaltuuston, päätökseen tulee saada lisäselvityksiä Turun kaupungilta mm. seuraavista kysymyksistä:
-alustavat luonnokset museon sijoittumisesta Eerikinkadulle Seurakuntien Toimitalon yhteyteen
-onko Turun kaupungilla omaa esitystä siitä, mikä voisi tai tulisi olla
seurakuntayhtymän osuus hankkeen investointi-menoista ja käyttömenoista
-onko kaupunki käynnistänyt neuvottelut valtion kanssa valtion
osuuden saamiseksi museohankkeeseen ja minkä suuruinen sen pitäisi tai se voisi olla
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti viedä seurakuntayhtymän osallistumisen Historian museo –hankkeeseen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Ennen asian viemistä päätökseen tulee saada Turun kaupungilta
seuraavia lisäselvityksiä Historian museo - hankkeesta:
-alustavat luonnokset museon sijoittumisesta Eerikinkadulle Seurakuntien Toimitalon yhteyteen
-onko Turun kaupungilla omaa esitystä siitä, mikä voisi tai tulisi olla
seurakuntayhtymän osuus hankkeen investointimenoista ja käyttömenoista
-onko kaupunki käynnistänyt neuvottelut valtion kanssa valtion
osuuden saamiseksi museohankkeeseen ja minkä suuruinen sen pitäisi tai se voisi olla
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian
aiemmassa käsittelyvaiheessa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Liitteet

Liite 17 Historian museon sijaintivaihtoehdot ja tiivistelmä
kaupunginhallituksen kokouksesta
Liite 18 Neuvottelumuistio liitteineen Historian museo -hankkeesta

Jakelu

Tuomiorovasti Heimo Rinne
Hallintojohtaja Hannu Kallio
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
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Leirikeskushinnastojen vahvistaminen vuodelle 2019
197/02.09.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 297

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Leirikeskus- ja ruokapalvelutoiminnot siirrettiin yhteisten työmuotojen kasvatustoimen organisaatiosta kiinteistötoimeen 1.3.2018 lähtien. Organisaation muutoksen myötä myös leirikeskusten hinnoittelu siirtyi kiinteistötoimen vastuulle.
Leirikeskus- ja ruokapalveluiden ollessa kasvatustoimen organisaatiossa käsitteli yhteinen kasvatusasiain johtokunta myös leirikeskusten hinnoittelua ennen hinnastojen esittelyä ja päättämistä yhteisessä kirkkoneuvossa. Nyt uutta hinnastoa ei ole viety enää yhteisen
kasvatusasiain johtokuntaan, vaan uudet hinnastot on käsitelty seurakuntayhtymän johtoryhmässä.
Leirikeskusten hinnoitteluun ei tehty muutoksia vuodeksi 2018, vaan
vuoden 2017 hinnat ovat edelleen voimassa. Nyt kiinteistötoimisto
esittää, että leirikeskusten hinnoitteluun tehdään vuodelle 2019 indeksikorotus 5 %. Korotus koskisi vain majoituspaketteja ja tilavuokria. Ateriahinnat pysyisivät ennallaan. Liitteenä taulukossa uudet
hinnat. Taulukossa harmaalla pohjalla on vanhat hinnat ja rinnalla
uudet. Hinnaston ehtoihin ei ole tehty muutoksia.
Koontitaulukosta tehdään vielä hintojen hyväksymisen jälkeen
asiakkaille selkeät leiripaikkakohtaiset hinnastot.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskushinnat vuodelle 2019 esittelyn ja liitteen
mukaisina.
Lapsivaikutusten arviointi: Leirikeskushinnoilla saattaa olla
vaikutuksia leirien osallistujamääriin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet

Liite 19 Leirikeskushinnasto 2019
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Leirikeskus- ja ruokapalvelupäällikkö Taina Vuorimies
Taloustoimisto
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Vuoden 2019 talousarvioehdotus
102/02.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 298

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen pohjana on 1,25 %:n kirkollisveroprosentti. Kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan tällä prosentilla 31,2 milj. euroa. Valtion rahoitusta on arvioitu 4,2 milj. euroa ja
yhteensä verotuloiksi muodostuu 35,4 milj. euroa. Verotuskulut on
arvioitu pysyvän 560t eurossa. Eläkerahastomaksut ja Kirkon keskusrahastomaksut talousarvioehdotuksessa ovat Kirkkohallituksen
ilmoittaminen summien mukaisina, ja ovat yhteensä 2,8 milj. euroa.
Toimintatuottoja on arvioitu ilman sisäisiä tuloja 8,8 milj. euroa ja yhteensä 9,5 milj. euroa. Ulkoisia toimintakuluja arvioidaan 35,8 milj.
euroa ja toimintakuluja yhteensä 36,5 milj. euroa. Toimintakatteeksi
muodostuu 27 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen summaksi on
arvioitu 1,5 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 6,6 milj. euroa.
Poistoja on arvioitu 3,5 milj. euroa ja tilikauden tulos on noin 3 milj.
euroa.
Vuoden 2019 investointiesityksen loppusumma on 3,5 milj. euroa.
Hautaustoimen investointiesitys vuodelle 2019 on 1,4 milj. euroa ja
kiinteistötoimen investointiesitys on 2,1 milj. euroa.
Suurimmiksi investoinneiksi talousarviovuodelle esitetään Krematorion suodatinlaitteiston ja ohjausjärjestelmän uusimista (yhteensä
700t) sekä Piikkiön kirkon uusia urkuja (400 t). Vuodelle 2020 on
esitys 5,7 milj. euron investoinneista ja vuodelle 2021 esitetään 6,8
milj. euron investointeja. Talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite on
virkojen ja toimien osalta laadittu 25.9.2018 tilanteen mukaan.
Vuoden 2019 hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimintatuloja on arvioitu 2,8 milj. euroa ja toimintamenoja on arvioitu 4
milj. euroa. Toimintakate on -1,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen summa on 5,2 milj. euroa ja vuosikate 4 milj. euroa. Poistot
ovat 47t euroa ja hautainhoitorahaston tulokseksi on arvioitu noin 4
milj. euroa.
Piikkiön hautainhoitorahaston velkaantuminen jatkuu edelleen. Talousarviossa on toimintatuottoja 800 euroa ja toimintakuluja 48 tuhatta euroa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

10.10.2018

§ 298

15/2018

51/56

Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen sisältyvät asiakirjat sekä niihin kuuluvat liitteet ovat esityslistan liitteinä. Etukäteen on postitettu
paperiversio, jonka jälkeen talousarvioehdotukseen on tullut muutoksia käyttötalousosaan kasvatusasiainkeskuksen ja rahoitustoimen osioihin ja sitä kautta yhteisten seurakunnallisten tehtävien kokonaisuuteen sekä koko yhtymän tuloslaskelmaan. Nämä muutokset
on huomioitu liitteenä olevassa talousarviokirjassa nro 1. Käyttötalousosan muutososat jaetaan paperisina kokouksessa. Muutokset
vaikuttavat myös henkilökuntaliitteeseen, jonka päivitetty versio on
liitteenä nro 3.
Kirkkovaltuuston talousarviokokous on 13.12.2018. Kirkkoneuvosto
on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen kokouksessaan
22.11.2018. Talousarviosta annettavien lausuntojen on oltava taloustoimistossa viimeistään perjantaina 9.11.2018, koska saapuneet
lausunnot käsitellään johtoryhmässä 13.11.2018.
Lapsivaikutusten arviointi: Talousarvion lausunnolle lähettämisellä
ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
vaikutuksia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen.
Käyttötalouden ja investointien ehdotuksista pyydetään paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että ne ovat vt.
talousjohtajalla viimeistään perjantaina 9.11.2018
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Käsittely:

Käsittelyn aikana yhteinen kirkkoneuvosto teki
talousarvioesitykseen seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa:
SIVU 1 strategiasivu jätetään pois. (Uusi strategia on valmisteilla)
SIVU 13 sitovuustasojen nimet korjataan
SIVU 22 otetaan pois toisesta kappaleesta muut paitsi ensimmäinen
lause
SIVU 22 tiedotus ja viestintä: teksti tarkistetaan toiseen lukemiseen
SIVU 48 lisätään kp:lle 1001050105 srky:n tietohallinto 38.000
euroa
Talousarvion toiseen lukemiseen it-päällikkö valmistelee seurakunta- ja yksikkökohtaisen esityksen tietokoneiden uudeksi kustannustenjakomalliksi
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Pentti Korhosen tekemän esityksen johdosta seurakunnalliseen toimintaan päätettiin lisätä yhdeksi vuodeksi 178.000 euroa viestinnän
kehittämiseen. Asia annettiin vt. talousjohtajalle valmisteltavaksi
yhteisen kirkkoneuvoston toiseen käsittelyyn.
SIVU 55 pois erityisesti -sana olemassa olevista resursseista
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin -kohtaan lisätään Operaatio
Ruokakassin avustamista varten diakoniatyön johtokunnan
lausunnosta riippuen. Avustus lähetetään diakoniatyön
johtokunnalle lausuntoa varten.
SIVU 98 Samtaltjänst lisätään 4000 euroa
SIVU 134 CCI-kuoron budjetti korjataan
Kiinteistötoimen kuluihin lisätään 42.000 vuokrakulut +20.000
aineisiin ja tarvikkeisiin, yhteensä 62.000 euroa.
Investointiosa:
Poistetaan investoinneista 2019: 2005160 Pyhän Ristin kappelin
tilojen muutos 20.000 euroa
2002910 Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus,
250.000 €
muutetaan rahoitussuunnitelmaksi esitettyä tekstiä:
- mikäli lainaa ei oteta, tulisi loppu n. 4 milj. € rahoittaa
tuottamatonta ja huonottuottoista omaisuutta myymällä.
2005119 Heinänokan Anttilan talon katon uusiminen, 75.000 €
Poisteteen tekstistä kappale:
Kiinteistötoimisto on neuvotellut nykyisen vuokralaisen kanssa miten asioissa mentäisiin eteenpäin. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että mikäli seurakuntayhtymä uusii vesikaton ja purkaa kylpyhuoneen sekä korjaa sen rakenteet, vastaa vuokralainen sen jälkeen kylpyhuoneen pintojen uusimisesta, ilma-vesi-lämpöpumpun
asennuksesta ja sisäpuolen korjaustöistä. Lisäksi vuokralainen rakentaa ja pitää kunnossa tarvitsemansa laiturin ja korjaa/laajentaa
saunarakennusta. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 2025 ja vuokrasopimusta tulee jatkaa vähintään kymmenen vuotta siitä eteenpäin.
Henkilökuntaliite:
Tehdään tarvittavat muutokset
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Operaatio Ruokakassin avustushakemus lähetetään diakoniatyön
johtokunnalle ja pyydetään siltä lausuntoa siten, että se on taloustoimistossa 9.11.2018.
Muilta osin talousarvioesitys hyväksyttiin kokouksessa tehtyjen
muutosten mukaan.

Liitteet

Liite 20 2019 talousarvioehdotuksen investointiosa, nro 2
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Liite 23 Avustusanomus, Operaatio Ruokassi ry
Liite 24 Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus 2019 nro 4
Liite 25 Henkilökuntaliite talousarvioehdotukseen 2019 nro 3
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Muutoksenhaku
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Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

55/56

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

10.10.2018

§ 301

Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.10.2018 § 301
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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