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Osallistujat
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Bäck Mia
Heino Paula
Hälli Teemu
Hörkkö Jaana
Kallio Hannu
Kosola Seppo
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Läsnä

Nimi
Rinne Heimo
Korhonen Pentti
Ainasoja Merja
Kanervavuori Mirjo
Knuuti Heikki
Lintunen Anna
Nappu Juha
Rantanen Ari
Toivari Helmi-Riitta
Nyberg Lars
Haapsaari Marika
Lukander Harri
Nurmio Merja

Lisätiedot

Poistui § 19 aikana.

Poistui § 14 jälkeen.
Poistui § 16 aikana.
Poistui § 16 aikana.

Allekirjoitukset
Heimo Rinne
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Hannu Kallio
sihteeri

§1 - 25

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa (pvm)

Ari Rantanen
Heikki Knuuti
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen 17.1.2018 pöytäkirja on nähtävänä kirkkoneuvoston
kokoushuoneessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, 3krs, Turku ajalla 25.1.- 8.2.2018 arkipäivisin
klo 8-15.45.
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Kokouksen avaus
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 1

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
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Kokouksen laillisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 2

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi.
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 3

Esitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
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Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 4

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin lisäesityslistan mukaiset asiat mukaan
luettuna.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 5

Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Rantanen ja Heikki Knuuti.
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Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 6

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset
ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
- § 395 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päätös omakotitontin
vuokraamisesta Jani Ruohomerelle (13.12.2017)
- § 397 Turun Henrikinseurakunnan päiväjumalanpalveluksen alkamisaika (13.12.2017)
- § 403 Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (II) Ismo Seivästön
osittainen
(50%)
virkavapaus
ajalle
1.7.2018-31.12.2019
(13.12.2017)
- § 404 Turun Martinseurakunnan kappalainen Hannu Jaatisen virkavapaus
osittaista
varhennettua
vanhuuseläkettä
varten
1.6.-31.8.2018 (13.12.2017)
- § 406 Viranhoitomääräys (100%) Jonathan Westergårdille Turun
Mikaelinseurakuntaan (13.12.2017)
Hiippakuntapastorin viranhaltijapäätöksiä
- § 60 Turun Martinseurakunnan seurakuntapastori Liisa Kuuselan
virkavapaus ajalla 13.2.-13.5.2018 (8.12.2017)
- § 62 Viranhoitomääräys Hannele Tenhulle Turun Martinseurakunnan vs.seurakuntapastoriksi ajalle 13.2.-13.5.2018 (18.12.2017)
- § 63 Viranhoitomääräys Hannele Tenhulle Turun Martinseurakunnan kappalaisen (III) viransijaisuuteen ajalle 1.6.-31.8.2018
(18.12.2017)
3. Porvoon tuomiokapitulin päätös
- § 8 Viranhoitomääräys Pär Lidénille Turun ruotsalaiseen
seurakuntaan seurakuntapastorin (50%) virkaan 1.1.-19.3.2018
(14.12.2017)
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4. Ammattioppilaitospappi Atte Airaksisen raportti vuoden 2017 ammattiosaamisen
MM-kilpailuista Abu Dhabissa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa
5. Pöytäkirjoja
- Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 6/4.12.2017
- Kasvatusasiain johtokunta 9/12.12.2017

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Työpäällikkö Antti Lehtikankareen eläkkeelle siirtyminen 1.8.2018 alkaen
26/01.01.04.02/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 7

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Esittelijä:

Esittely:

Työpäällikkö Antti Lehtikankare on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle
Anon kohteliaimmin eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston työpäällikön virastani 1.8.2018 alkaen siirtyäkseni
vanhuuseläkkeelle.
Ennen eläkkeelle siirtymistäni pidän kertyneet vuosilomat, jolloin viimeinen varsinainen työpäiväni on 4.5.2018.
Virkaurani seurakuntayhtymässä on alkanut 2.9.1992. Kiitän työnantajaa, työtovereitani, alaisiani ja eri työmuotojen yhteistyökumppaneitani kuluneista vuosista.
Turussa 8.1.2018
Antti Lehtikankare
työpäällikkö
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi työpäällikkö Antti Lehtikankareen
irtisanoutumisen työpäällikön virasta 1.8.2018 alkaen ja toteaa lomapäivien käyttämisen ajalla 5.5.-31.7.2018.
Samalla kirkkoneuvosto kiittää työpäällikkö Antti Lehtikankaretta arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Työpäällikön irtisanoutumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Jakelu

Antti Lehtikankare
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Irtisanoutumisilmoitus, työpäällikkö Antti Lehtikankare
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26.10.2017

julistaa

Vuokrauspäällikön viran täyttäminen
221/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 8

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvosto
päätti
kokouksessaan
vuokrauspäällikön viran haettavaksi.

Hakukuulutus
julkaistiin
evl-rekrytointipalvelussa,
oikotiellä,
seurakuntayhtymän kotisivuilla ja Te-palvelujen sivuilla seuraavan
sisältöisenä:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä
seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien
jäseniä on n. 146.000 ja työntekijöitä 450.
Turun
ja
Kaarinan
seurakuntayhtymän
isännöintitehtävissä on haettavana

kiinteistötoimiston

VUOKRAUSPÄÄLLIKÖN virka
Vuokrauspäällikkö toimii kiinteistötoimiston vuokraustoimen sekä
asuinkiinteistöjen
huoltohenkilöstön
esimiehenä
sekä
kiinteistöjohtajan
varahenkilönä.
Vuokrauspäällikkö
vastaa
seurakuntayhtymän asuinhuoneistojen, liike- ja toimistohuoneistojen
isännöinnistä sekä niiden ja maa-alueiden ja tonttien vuokrauksesta.
Seurakuntayhtymällä on yli 900 vuokra-asuntoa, useita liike- ja
toimistotiloja sekä erilaisia maanvuokraus- ja viljelysopimuksia.
Vuokrauspäällikkö
toimii
seurakuntayhtymän
edustajana
asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden hallituksissa ja
yhtiökokouksissa. Vuokrauspäällikkö laatii asuintalojen talousarviot,
tarkistaa kiinteistöverot jne. Aiempi kokemus vastuullisista alan
tehtävistä on välttämätön. Tehtävän hoitamiseen antaa tukea
aikaisempi esimieskokemus, AIT ja/tai ISA-tutkinto. Lisäksi eduksi
on
perehtyneisyys
vuokranvalvontajärjestelmiin
ja
niiden
käyttämiseen.
Vuokrauspäällikön viran pätevyysvaatimuksina ovat kaupallinen tai
teknillinen koulutus (merkonomi, tradenomi tai amk-insinööri tai
aikaisempi vastaava tutkinto), hyvä kokemus isännöinnistä ja
talousasioista. Ylempi korkeakoulututkinto on kuitenkin eduksi
tehtävän hoidossa. Vuokrauspäällikön työaika keskittyy suurimmalta
osin virka-aikaan.
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Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan, mutta
tehtävään liittyvin erityisin perustein on viranhaltijalle maksettava
peruspalkka 3.121,11 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan
vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan
työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Loppupalkka
on tällöin 13 vuoden alan työkokemuksen jälkeen 3.589,28 €/kk.
Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p. 040 341
7257.
Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää
seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan
tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n
koeaikaa. Virka on otettava vastaan 1.1.2018 tai sopimuksen
mukaan.
Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä
viimeistään 20.11.2017. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta
kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8.00 – 15.45).
Hakemuksen tulee olla perillä 20.11.2017 klo 15.45 mennessä
osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.
Lisäksi ilmoitus julkaistiin suppeampana, rekrytointisivuille
ohjaavana
Turun
Sanomissa,
Kotimaa-lehdessä,
Rakennuslehdessä ja ilmoitustaululla.
Määräaikaan mennessä saapui 35 hakemusta. Hakijaluettelo on
esityslistan liitteenä.
Haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa, numerot 5, 12, 17, 18, 20, 23 ja
33. Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja vt. vuokrauspäällikkö Leo
Saarinen haastattelivat kutsutut 19.12.2017.
Kaksi hakijoista, numerot 12 ja 23 kutsuttiin uusintahaastatteluun,
joka pidettiin 4.1.2018.
Hakija numero 23 kuitenkin peruutti
hakemuksensa 3.1.2018 ja ei siten saapunut haastatteluun.
Haastattelijoina
toimivat
hallintojohtaja
Hannu
Kallio,
henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen ja kiinteistöjohtaja Seppo
Kosola.
Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että vuokrauspäällikön virkaan valitaan restonomi Ari Mikkola.
Ennen
viran
vastaanottamista
hänen
tulee
esittää
seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
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Kirkkoneuvosto päättää valita vuokrauspäällikön virkaan restonomi
Ari Mikkolan.
Ennen
viran
vastaanottamista
hänen
tulee
esittää
seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama
hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan, mutta
tehtävään liittyvin erityisin perustein on viranhaltijalle maksettava
peruspalkka 3.121,11 €/kk. Viran täytössä sovelletaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Virka täytetään 1.3.2018 alkaen tai
sopimuksen mukaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Vuokrauspäällikön viran täyttämisellä ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2

Jakelu

Ari Mikkola
Muut virkaa hakeneet
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto

Vuokrauspäällikön viran hakemukset
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Vaateavun toiminnanohjaajan määräaikaisen työsuhteen avoimeksi julistaminen
267/01.01.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 9

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Vaateavun palvelukoordinaattori Tuula Salosen eläköityminen
1.3.2018 merkittiin tiedoksi kirkkoneuvoston kokouksessa 7.12.2017
( § 443).
Vaateavun kehittämistarve ja Kardroopin toiminnan kehittämissuunnitelma on esitelty vaateavun selvityksessä kirkkoneuvostolle
25.11.2017 (§428). Kehittämissuunnitelman toteuttaminen vaatii ammattitaitoista henkilökuntaa.
Diakoniajohtaja ja diakoniasihteeri ovat hahmotelleet vaateavun toiminnanohjaajan tehtävän vastaamaan kehittämishaasteeseen. Tehtävään rekrytoidaan työsuhteinen työntekijä kolmeksi vuodeksi
1.4.2018-31.3.2021. Palvelukoordinaattorin virkaa ei täytetä, mutta
virkaa ei ehdoteta lakkautettavaksi. Työsuhteen jatkon tarpeellisuutta kolmen vuoden määräajan jälkeen arvioidaan hankkeen edetessä
viimeistään maaliskuussa 2020.
VAATEAVUN TOIMINNANOHJAAJAN TEHTÄVÄNKUVA:
Vaateavun toiminnanohjaajan tehtävänä on:
1. Suunnitella, kehittää ja toteuttaa diakonian vaateapua ja sen eri
toimintoja.
2. Kehittää ja toteuttaa toimipiste Karderoopin olemassa olevaa ja
uutta toimintaa.
3. Kohdata, auttaa ja tukea Karderoopin asiakkaita.
4. Ohjata, kouluttaa ja kehittää vapaaehtoistyötä diakonisessa vaateavussa. Lisäksi mahdollistaa välityömarkkinoiden toimintojen toteutumisen Karderoopissa.
5. Verkostoitua ja ottaa osaa mahdollisiin yhteistyöprojekteihin syrjäytymisen ehkäisyn, kestävän kehityksen ja vaateavun sektoreilla.
6. Suorittaa diakoniajohtajan ja diakoniatyön johtokunnan antamat
muut tehtävät.
Vaateavun toiminnanohjaajan pätevyysvaatimuksena on soveltuva
korkeakoulututkinto tai piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto. Palkkaluokka on KirVESTES 502/20. Työaika on yleistyöaika.
Diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että
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vaateavun toiminnanohjaajan työsuhde julistetaan haettavaksi
9.2.2018 päättyvällä hakuajalla Kotimaassa, Oikotie.fi ja evl.fi/rekry
julkaistavalla ilmoituksella:
Kotimaassa julkaistaan seuraava ilmoitus:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä 9.2.2018 mennessä haetaan
MÄÄRÄAIKAISTA VAATEAVUN TOIMINNANOHJAAJAA
Tarkemmat tiedot: www.evl.fi/rekrytointi
Sähköisissä kanavissa oikotie.fi ja evl.fi/rekrytointi julkaistaan ilmoitus seuraavan sisältöisenä:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on 147 000 ja työntekijöitä noin 450. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskuksessa 9.2.2017 mennessä haetaan
MÄÄRÄAIKAISTA VAATEAVUN TOIMINNANOHJAAJAA
Etsimme monipuolista osaajaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskukseen. Tehtävänäsi on suunnitella, kehittää ja toteuttaa diakonian vaateapua. Erityisenä painopisteenä on uuden
kestävän kehityksen toiminnan luominen sekä välityömarkkinoilla toimivien työelämään osallistumisen edistäminen. Toimit yhteistyössä
niin diakoniatyöntekijöiden kuin monipuolisen verkoston kanssa.
Työtä tehdään yhdessä työparin ja vapaaehtoisten kanssa.
Työn sujuva hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa
tai piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkatutkintoa. Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Odotamme näkemystä syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien
kanssa toimisesta ja halua tukea toisia onnistumaan. Arvostamme
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiutta tehdä monipuolista
työtä. Tehtävässä tarvitaan kykyä tarttua toimeen niin käytännön
asioissa kuin uusien toimintojen kehittämisessä.
Työhön valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen
on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
Työtä haetaan 9.2.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta ”Hae tätä työpaikkaa”
tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
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Diakoniakeskus
Teemu Hälli
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Vaateavun toiminnanohjaajan haku
Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 502/20, 2321,78 €. Lisäksi
mahdollisuus saada työkokemuksen perusteella vuosisidonnaista
palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta.
Työhön sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
Työsuhde alkaa 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.
Tarkempia tietoja antavat diakoniajohtaja Teemu Hälli, 040 341
7266, teemu.halli@evl.fi ja diakoniasihteeri Sari Niemelä p. 040 341
7294, sari.niemela@evl.fi.
Yhteisen diakoniatyön johtokunta on käsitellyt asian kokouksessaan
18.12.2017 ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se julistaa
haettavaksi vaateavun toiminnanohjaajan määräaikaisen työsuhteen
1.4.2018-31.3.2021 esittelyn mukaisella hakuilmoituksella.
Lisäksi johtokunta esittää, että kirkkoneuvosto valtuuttaa yhteisten
työmuotojen johtajan, diakoniajohtaja Teemu Hällin käynnistämään
rekrytointiprosessin ja päättämään valittavasta henkilöstä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto julistaa avoimeksi vaateavun toiminnanohjaajan
määräaikaisen työsuhteen ajalle 1.4.2018 -31.3.2021 esittelytekstin
mukaisella hakuilmoituksella ja valtuuttaa yhteisten työmuotojen johtajan, diakoniajohtaja Teemu Hällin käynnistämään rekrytointiprosessin ja päättämään valittavasta henkilöstä.
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Diakoniajohtaja Teemu Hälli
Yhteisen diakoniatyön johtokunta

suoritettu

asian

aikaisemmassa
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Suntio-vahtimestari Noora Rantaperen vuorotteluvapaa-anomus
265/01.01.03.06/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 10
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Suntio-vahtimestari Noora Rantapere on 19.12.2017 esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen:
Anon vuorotteluvapaata ajalle: 01.04.2018 - 27.8.2018
Turussa 19.12.2017
Noora Rantapere
Suntio-vahtimestari
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.
Suntio-vahtimestari Noora Rantapere täyttää vuorotteluvapaan ehdot. Esimies kiinteistöjohtaja Seppo Kosola puoltaa anomusta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto myöntää Noora Rantaperelle
ajalle 01.04.2018 - 27.08.2018.

vuorotteluvapaata

Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa kiintestöjohtajan palkkaamaan
vuorotteluvapaan säännösten mukaisesti sijaisen vuorotteluvapaan
ajaksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Suntio-vahtimestarin vuorotteluvapaalla ei
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ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Noora Rantapere
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto
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Nuorisosihteeri Marja Lindenin oikaisuvaatimus koulutuspäätökseen
231/01.03.00.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 11
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Nuorisosihteeri Marja Lindénin oikaisuvaatimus koskien hänen koulutusanomuksensa hylkäämistä (YKN 7.12.2017 § 449 ) on käsitelty
koulutustoimikunnan kokouksessa 9.1.2018.
Koulutustoimikunta toteaa, että Marja Lindén on oikaisuvaatimuksessaan (liitteenä) esittänyt perusteita, joita ei ole ollut käytettävissä
asiaa ratkaistaessa. Asiaa uudelleen käsiteltyään koulutustoimikunta
päätti esittää 17.1.2018 kokoontuvalle yhteiselle kirkkoneuvostolle,
että kirkkoneuvosto hyväksyy Marja Lindénin osallistumisen "Kummi
lapsen kristillisenä kasvattajana" -koulutukseen osana kasvatusasiainkeskuksen koulutussuunnitelmaa.
Perusteeksi oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle esitetään se, etteivät Lindénin tehtävänkuvaan kasvatuksen teologin viran täyttämättä
jättämisestä asti kuuluneet kummiuteen liittyvät työtehtävät ole
nousseet sillä tavoin esille, että koulutustoimikunnalla olisi ollut koulutusanomusta alunperin käsiteltäessä näistä tehtävistä päätökseen
vaikuttavaa tietoa, joka tuli esiin vasta oikaisuvaatimuksen perusteissa. Esimerkiksi Lindénin kuuluminen kirkkohallituksen kummiutta
käsittelevään ryhmään ja yhteistyö esim. kummiristeilyjen ja jääkiekko-ottelujen järjestelyissä yritysten ja yhdistysten kanssa.

Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy nuorisosihteeri Marja Lindénin osallistumisen työajalla ja työnantajan kustannuksella "Kummi kristillisenä kasvattajana" koulutukseen osana kasvatusasiainkeskuksen vuoden
2018 koulutussuunnitelmaa.
Lapsivaikutusten arviointi: Nuorisosihteerin koulutukseen osallistumisella on positiivisia lapsivaikutuksia kummitoimintaan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa.
Muutoksenhakuoikeus kirkollisvalituksella.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3

Jakelu

Marja Lindén
Varhaiskasvatuksen johtaja Katja Vanhatalo
Koulutustoimikunta

Marja Lindenin oikaisuvaatimus
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Palkkatyöryhmän täydentäminen nimeämällä lakimies palkkatyöryhmän jäseneksi
61/00.00.01.04/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 12
Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Hallintojohtajan
tukena
on
kirkon
palkkausuudistuksen
toteuttamisesta alkaen ollut palkkatyöryhmä, johon kuuluvat
hallintojohtajan
lisäksi
talousjohtaja,
henkilöstöpäällikkö,
kirkkoherrain kokouksen esittämä henkilö sekä sihteerinä
hallintosihteeri. Seurakuntayhtymässä aiemmin olleen, sittemmin
lakkautetun lakimiehen viran hoitaja oli myös palkkatyöryhmän
jäsen.
Palkkatyöryhmä valmistelee sellaiset palkkaukseen vaikuttavat asiat,
joista päättäminen kuuluu normaalisti kirkkoneuvostolle. Lisäksi
pakkatyöryhmässä on käsitelty myös sellaisia periaatteellisia
palkkauskysymyksiä, joista päättäminen kuuluu ohjesäännön
mukaan esimerkiksi kiinteistöjohtajalle, tiedotuspäällikölle tai
yhteisten työmuotojen johtaville viranhaltijoille. Työäehtosopimuksen
tulkintaan liittyvät palkkauskysymykset kuuluvat henkilöstöpäällikön
ratkaistaviksi.
Seurakuntayhtymään on kirkkovaltuuston päätöksellä 15.6.2017
perustettu lakimiehen virka ja kirkkoneuvosto on 12.10.2017 valinnut
virkaan Susanna Sarvanto-Hohtarin.
Lakimiehen viran hakuilmoituksen mukaan lakimiehen viran tehtäviin
kuuluu:
"Lakimiehen tehtävänä on toimia oikeudellisena asiantuntijana
seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien hallinnollisten prosessien
osalta. Monipuolisessa työnkuvassa korostuvat työehto- ja
palkkausasioiden valmistelu, sekä näihin asioihin liittyvät
kehittämistehtävät."

Esitys:

Kirkkoneuvosto vahvistaa palkkatyöryhmän uuden kokoonpanon
18.1.2018 alkaen seuraavaksi: hallintojohtaja Hannu Kallio (pj),
henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen (j), kirkkoherra Tuomo
Norvasuo (j), 30.9.2018 asti vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö (j) sekä
lakimies
Susanna
Sarvanto-Hohtari
(j).
Lakimies
toimii
palkkatyöryhmän sihteerinä.
Lapsivaikutusten arviointi: Palkkatyöryhmän kokoonpanon vahvistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Lakimies Susanna Sarvanto-Hohtari
Hallintojohtaja Hannu Kallio
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Kirkkoherra Tuomo Norvasuo
Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
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Kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus vuodelta 2017
260/00.03.01.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 13

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Vuoden 2017 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet leirikeskukset ja
seurakuntakodit. Tarkastuskertomus liitteenä.
Tarkastuskierroksilla havaitut puutteet ja korjaustarpeet sekä myös
positiiviset havainnot on kirjattu.
Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 11.12.2017 ja
päätti merkitä tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien
tarkastuskertomuksen vuodelta 2017 ja lähettää sen edelleen
kirkkoneuvostolle.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteän omaisuuden tarkastajien
tarkastuskertomuksen vuodelta 2017.
Lapsivaikutusten
arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

tehty

asian

aiemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 4

Kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomus
vuodelta 2017
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Irtaimen omaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2017
261/00.03.01.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 14
Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Vuoden 2017 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet liitteenä olevan
raportin mukaiset kirkot ja seurakuntatilat. Raportti liitteenä.
Kuten raportista ilmenee, tarkastajat esittävät useita kehityskohteita.
Lisäksi
irtaimen
omaisuuden
luetteloinnissa
käytetyn
Status-ohjelman ylläpito lakkaa. Siten on syytä miettiä irtaimen
omaisuuden tarkastustaprosessia aivan uusista näkökulmista.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen
mukaan irtaimen- ja kiinteän
omaisuuden tarkastuksista voitaisiin myös luopua, mutta täydellistä
luopumista ei kiinteistötoimisto esitä. Kiinteän omaisuuden tarkastus
jatkuisi edelleen entisellään, mutta irtaimen omaisuuden tarkastusta
kehitettäisiin siten, että pienkalustoa ja muita kalusteita ei enää
luetteloitaisi eikä siten myöskään tarkastettaisi.
Sen sijaan keskityttäisiin arvoesineiden luettelointiin ja tarkastuksiin.
Kirkkohallitus on vuoden 2018 aikana kehittämässä Haahtelakiinteistötietojärjestelmään
oman
osion
kirkollisesti
ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden sekä muiden
arvoesineiden hallintajärjestelmän.
Kiinteistötoimisto esittääkin, että se yhdessä tarkastajien kanssa
pyrkii muuttamaan tarkastussääntöjä yllä esitettyyn suuntaan.
Tavoitteena olisi saada uusi ohjeistus vuodesta 2019 alkaen.
Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 11.12.2017 ja
päätti merkitä tiedokseen vuoden 2017 irtaimen omaisuuden
tarkastukset ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee
omaisuuden tarkastukset.
Lapsivaikutusten
arviointi
käsittelyvaiheessa.

tiedoksi
on

vuoden

tehty

2017

asian

irtaimen

aiemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 5

Jakelu

Irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtaja Juhani Pulkkinen

Raportti irtaimen omaisuuden tarkastuksista v. 2017
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Yhteistyösopimus Turun kaupungin ja TKU-Rakennus Oy:n kanssa Uudenmaantie 45
osoitteessa sijaitsevan tontin kaavoittamiseksi
27/03.02.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 15

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkoneuvosto
hyväksyi
kokouksessaan
16.3.2017
kumppanuussopimuksen
Uudenmaankatu
45
tontin
kaavoittamiseksi asuinkäyttöön.
Asian esittely ja päätös kuuluu seuraavasti:
"Seurakuntayhtymä omistaa osoitteessa Uudenmaantie 45
n. 44.500 m2 suuruisen maa-alueen, jolla tällä hetkellä on
varastotiloja, pari omakotitaloa sekä pitopalvelun tarjoilutilat.
Aiemmin alueella oli hautausmaiden kasvihuoneet. Kartta alueesta
liitteenä.
Kiinteistöstrategiassa alue on esitetty kehitettäväksi asuinalueeksi.
Nykyinen kaavamerkintä on E-1 eli yleishyödyllisten puutarhojen
korttelialue. Yleiskaavassa tontin merkintä on kuitenkin AK / PK eli
kerrostalovaltainen asuntoalue ja palvelujen ja hallinnon alue.
Seurakuntayhtymän tontin vieressä on vastaavan suuruinen tontti,
joka on kaupungin omistama.
TKU-Rakennus Oy on lähestynyt seurakuntayhtymää esityksellä
kehittää sekä seurakuntayhtymän tonttia että kaupungin tonttia
asemakaavan muutoksella asuinalueeksi. Sopimusluonnos liitteenä.
Sopimuksen perusteella TKU-Rakennus Oy vastaa kaikista
kaavoitusprosessin kuluista kustannuksellaan ja vastineeksi yhtiö
saa ensisijaisen oikeuden ostaa tulevasta rakennusoikeudesta
seurakuntayhtymältä n. 10.000 krs-m2 markkinahinnalla.
Kiinteistöjohtajan mielipide on, että sopimus voidaan hyväksyä.
Kiinteistötoimistolla ei ole omia resursseja alueen kaavoitukseen,
vaan kumppani tarvitaan."
Turun kaupunki omistaa alueen seurakuntayhtymän tontin vierestä
ja kaupungin tavoitteena on kaavoittaa koko alue kokonaisuutena
asuinkäyttöön.
Kiinteistötoimisto ja TKU-Rakennus Oy ovat yhdessä neuvotelleet
kaupungin kanssa yhteistyösopimuksesta. Kaupunginhallitus onkin
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kokouksessaan 18.12.2017 hyväksynyt yhteistyösopimuksen.
Kaupunginhallituksen päätös ja yhteistyösopimus on liitteenä.
Kaupunginhallituksen päätös on lainvoimainen viikolla 4 ja
tavoitteena on allekirjoittaa sopimus 26.1.2018 ja samalla pitää
kaavoitushankkeen projektiryhmän aloituskokous. Projektiryhmässä
on yksi edustus seurakuntayhtymästä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto
päättää
hyväksyä
liitteenä
olevan
seurakuntayhtymän, Turun kaupungin ja TKU-Rakennus Oy:n
välisen yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo
Kosolan allekirjoittamaan sopimuksen.
Edelleen kirkkoneuvosto nimittää kiinteistöjohtajan projektiryhmän
jäseneksi.
Kaavoitushankkeen edetessä tuodaan kaikki sopimukset, kuten
esim. asemakaavoitussopimukset ja maankäyttösopimukset,
seurakuntayhtymän asianomaisten hallintoelinten päätettäviksi.
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

suoritettu

asian

aiemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 6

Jakelu

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Turun kaupungin päätös 18.12.2017 yhteistyösopimuksen
(luonnos 17.11.2017) hyväksymisestä
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Catering-toiminnon siirtäminen kiinteistötoimiston alaisuuteen
248/00.01.03.01/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 16

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.12.2016 nimittää
toimikunnan
valmistelemaan
catering-toiminnan
siirtämistä
kokonaisuudessaan kiinteistötoimiston alaisuuteen, tekemään
esityksen toiminnan taloudellisista raameista sekä laatimaan pitkän
aikavälin suunnitelmaa leirikeskusten ja niiden kiinteistökannan
kehittämiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös kuuluu seuraavasti:
Yhteinen
kirkkoneuvosto
päättää
nimittää
toimikunnan
valmistelemaan catering-toiminnan siirtämistä kokonaisuudessaan
kiinteistötoimiston alaisuuteen, tekemään esityksen toiminnan
taloudellisista raameista sekä laatimaan pitkän aikavälin
suunnitelmaa
leirikeskusten
ja
niiden
kiinteistökannan
kehittämiseksi.
Työryhmän tehtävänä on:
1. Catering-toiminnan hallintorakenteen selvittäminen sen siirtyessä
1.1.2018 kiinteistötoimiston yhteyteen.
2. Catering-toiminnan talouden raamien asettaminen siten, että
toiminnan tulostavoitteeksi asetettavan 0-tulokset tuloista noin 1/3
katetaan yhtymän budjettivaroin ja 2/3 ulkopuolisin maksutuotoin.
3. Sisäisestä laskutuksesta luopuminen.
4. Pitkän aikavälin suunnitelma leirikeskusten ja niiden kiinteistökannan kehittämiseksi.
Työryhmään nimitetään leirikeskustyön johtaja Taina Vuorimies
(puheenjohtaja), kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, hallintojohtaja
Hannu Kallio, kasvatusasiain johtokunnan puheenjohtaja Jaana
Jaakola, kirkkoherrojen kokouksen puheenjohtaja Katri Rinne,
diakoniajohtaja Teemu Hälli, sielunhoitotyön teologi Päivi Vuorilehto,
johtava nuorisotyöntekijä Marko Mäenpää, ammattioppilaitospappi
Atte Airaksinen, nuorisosihteeri Marja Ruusu (sihteeri) sekä
kirkkoneuvoston jäsen Juha Nappu.
Budjettikysymysten osalta työryhmän tulee tehdä esityksensä
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vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä, hallinnollisen
aseman osalta vuoden 2017 loppuun mennessä ja leirikeskusten ja
niiden kiinteistökannan kehittämisen osalta vuoden 2018 loppuun
mennessä.
Toimikunta kokoontunut tähän mennessä yhteensä seitsemän
kertaa ja työskentelyn aikana toimikunta jakaantui kahteen ryhmään
ryhmien kokoontuessa vielä erikseen.
Työskentelyssään
toimikunta
on
päätynyt
ehdottamaan
toimeksiantonsa
perusteella
catering-toiminnan
siirtämistä
kiinteistötoimiston alaisuuteen seuraavasti:
1.
Catering-toiminnan hallintorakenteen selvittäminen sen siirtyessä
1.3.2018 kiinteistötoimiston yhteyteen.
On pohdittu, voitaisiinko catering-nimi vaihtaa paremmin toimintaa
kuvaavaksi. Ehdotuksena on ollut esimerkiksi tilapalvelut,
ruokapalvelut, ruoka- ja tilapalvelut, ruoka- ja leiripalvelut.
Leirikeskustyön johtajan nimike voitaisiin mahdollisesti muuttaa
vastaamaan yksikön nimeä. Kiinteistöjohtaja esittää, että
catering-yksikön nimeksi vaihdetaan leirikeskus- ja ruokapalvelut ja
leirikeskustyön johtajan nimike muutetaan vastaavasti leirikeskus- ja
ruokapalvelupäälliköksi.
Työryhmän ehdotus on, että pelkkien leirikeskusten ja
cateringin-toimintojen sijaan tarkasteltaisiin muutakin yhtymässä
tehtävää siivousta, ateria- ja tilapalvelua, sekä niihin liittyviä
hankintoja ja ostopalveluja. Catering-toiminnot olisivat omana
yksikkönään kiinteistötoimiston yhteydessä. Toiminnoista vastaa
leirikeskustyönjohtaja, joka siirtyisi kiinteistöjohtajan alaisuuteen.
Kokonaisuuteen harkitaan liitettäväksi myös vahtimestaripalvelut
toimitalon osalta. Organisaatiokaavio liitteenä.
1.1
Leirikeskustyöntekijöiden ja isäntien henkilöstöjohto
Nykytilanteessa
leirikeskusten
organisaatiorakenne
sijaitsee
henkilöstöhallinnon
näkökulmasta
kahdessa
paikassa.
Leirikeskustyönjohtaja,
palvelupäällikkö,
palveluvastaava,
keittiöpäälliköt ja keittiö- ja siivoushenkilökunta ovat osa
kasvatusasiain keskusta, kasvatustoimen johtajan alaisuudessa.
Leirikeskusten
isännät
työskentelevät
kiinteistötoimiston
organisaatiossa työpäällikön ja kiinteistöjohtajan alaisuudessa.
Yhtymän oman henkilökunnan toimesta tehtävä siivoustyö, sekä
vahtimestarien
työnjohto
on
isännöitsijöiden
alaisuudessa
kiinteistötoimistossa.
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Ehdotuksessa sisällytetään olemassa olevista toiminnoista samaan
kokonaisuuteen:
Leirikeskukset: Sinappi, Pyölinranta, Heinänokka, Kunstenniemi ja
Tammilehto sekä Lounasravintola Naakka.
Leirikeskusten isäntien työ jakaantuu sekä asiakkaiden että
kiinteistöjen parissa tehtävään työhön. Leirikeskusten isäntien
läheinen työpari on keittiöpäällikkö ja työnjako asiakaspalvelun
osalta on osittain päivittäistä ajankäytöstä ja tehtävienjaosta
sopimiseen perustuvaa yhteistoimintaa.
Tehtävien sujuvuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että isäntien
työvuorojen suunnittelussa on mukana leirialueiden keittiöpäälliköt.
Varsinainen työnjohto ja siihen liittyvät työtehtävät olisivat edelleen
kiinteistötoimiston työpäällikön alla.
Sinapin leirikeskuksessa on isännän työt ostettu ostopalveluna. Nyt
ehdotetaan, että ostopalveluina hankittaisiin vain kiinteistönhuoltoon
ja piha-alueiden hoitoon keskittyvät työt. Asiakkaiden lähettäminen
ja vastaanottaminen, saunojen lämmittäminen, pientarvikkeista
huolehtiminen jne. voisi tapahtua nykyisen keittiöpäällikön ja
siivoojan toimesta.
Leirikeskuksissa (eniten Kunstenniemessä) työskentelevät kaksi
erityisammattimiestä
säilyisivät
kiinteistöistä
vastaavan
alaisuudessa, mutta heidän työtään ohjaa laajemmin kaikkien
leirikeskusten ja muiden mahdollisten alueiden huoltotarpeet.
1.2
Siivoustyö
Siivoustyön kehittäminen ja siihen liittyvät hankinnat siirretään
nykyisen leirikeskustyönjohtajan alaisuuteen. Toimitalon siivouksen
päivittäistyön johtamisesta vastaa esimies, joka voisi olla
Lounasravintola Naakan keittiöpäällikkö. Tai vastaavasti pelkästä
siivouksesta vastaava ”vastaava siivooja”, joka rinnastuu
organisaatiossa keittiöpäälliköihin eli osallistuu osan työajastaan
myös käytännön siivoustöihin.
1.3
Ohjausryhmä
Leirikeskustoiminnoille ehdotetaan perustettavan oma ohjausryhmä,
jonka yhtenä tehtävänä on tukea ja valvoa leirikeskusten toiminnan
ja talouden kehittymistä. Ohjausryhmän jäseniltä on hyvä edellyttää
seuraavaa osaamista:
- talous- ja henkilöstöjohtaminen
- matkailualan tuntemus
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- kiinteistöjen kehittäminen
- asiakaspalvelu ja asiakasnäkökulma: seurakuntayhtymän eri
toimintamuodot edustettuina
- tuotekehitys, myynti ja markkinointi
Ohjausryhmä aloittaisi toimintansa vuoden 2019 alusta uusien
luottamushenkilöiden toimintakauden alkaessa.

2.
Catering-toiminnan talouden raamien asettaminen siten, että
toiminnan tulostavoitteeksi asetettavan 0-tulokset tuloista noin 1/3
katetaan yhtymän budjettivaroin ja 2/3 ulkopuolisin maksutuotoin.
Kokouksissa käsiteltyjen materiaalien (mm. kiinteistöstrategia,
leirikeskusten hinnasto ja hinnaston ehdot, varauskanta ja
käyttöasteet) perusteella todettiin, että tavoite on haastava,
lähiaikojen talousraamiksi jopa epärealistinen. Vuoden 2016
talouslukuihin verrattuna tavoitteen saavuttaminen vaatisi yli
200 000 euron kasvua ulkoisen asiakkaan leirikeskuksille tuomissa
tuloissa.
Työryhmä ehdottaa, että pitkällä tähtäimellä leirikeskusten
ulkopuolisia tuloja kasvatetaan sekä hintoja tarkistamalla että
kävijämääriä lisäämällä. Ulkoisen kävijämäärän tavoittelua ei ole
kuitenkaan tarkoituksenmukaista tehdä sisäisen asiakkaan
toiminta-aikoja, -tiloja tai palveluja rajoittamalla.
Talouden raameja asetettaessa on huomioitava, että leirikeskusten
talouden kehitys on ollut useista poikkeavista tilanteista johtuen
(Heinänokan vastaanottokeskus-projekti, Kunstenmajan leirien
siirtäminen, Heinänokan sulkeminen) vaikeasti ennakoitavaa ja osin
hallitsematonta. Tulevien vuosien tilanne ei näytä selkeämmältä.
3.
Sisäisestä laskutuksesta luopuminen.
Sisäisen laskutuksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset ovat
verrattain pieniä. Leiritoiminnan sisäisiä laskuja tulee n. 300 kpl/
vuosi.
Sisäisestä laskutuksesta luopuminen ei kevennä merkittävästi
työmäärää, koska leirivuorojen tasapuoliseen jakamiseen tarvitaan
tieto siitä, miten käyttäjämäärät jakautuvat/srk. Vaikka laskutuksesta
luovuttaisiin, olisi talouden toteutumista seurattava ja kirjanpito
hoidettava taloustoimistossa. Leirilaskutuksesta luopumisen sijaan
tulee varaus ja laskutusprosesseja keventää ja yksinkertaistaa. Tätä
työtä olisi mahdollista tehdä seurakuntayhtymässä käytössä olevaa
Prime -varausohjelmaa ja asiakasrekisteriä hyödyntämällä.
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Tammilehdossa järjestettävä leiritoiminta olisi hyvä yhdistää
olemassa olevaan leiritoiminnan ajanvaraus- ja laskutusprosessiin.
Liite: Varauksesta – laskutukseen, prosessin nyky- ja tavoitetilat.
4.
Pitkän
aikavälin
suunnitelma
kiinteistökannan kehittämiseksi.

leirikeskusten

ja

niiden

Leiritoiminnan ohella myös leirikeskusten tiloja tulisi tarkastella
laajenevan asiakaskunnan näkökulmasta. Tilatarjonta etenkin
Heinänokassa ja Kunstenniemessä on tehty palvelemaan hyvin
perinteistä leiritoimintaa, varsin isoille asiakasryhmille. Leirien
ryhmäkoot pienenevät rippileirejä lukuun ottamatta.
Leirikeskusten kiinteistökanta on iäkästä ja osin jo perusteellisen
korjauksen tarpeessa. Saneerauksia ja investointeja suunnitellessa
tulisi huomioida, että henkilöstöllä ja asiakkailla on työturvalliset tilat
ja erityisesti, että tilat ovat muunneltavissa ja soveltuvat
leirikeskusalueiden monikäyttöisyyteen.
Toimikunta pyrkii tehtäväksi annon mukaisesti antamaan vuoden
2018 loppuun mennessä selvityksen leirialueiden kiinteistökannasta
ja niiden kehityksestä.
Kuten esityksestä ilmenee, muuttuu henkilöstön asema
seurakuntayhtymän organisaatiossa ja tällöin myös esimiehet
vaihtuvat. Myös tehtävänkuviin voi tulla muutoksia. Siten
organisaatiomuutosta koskevan henkilöstön kanssa on pidetty
yhteistoimintasopimuksen mukaiset neuvottelut 15.1.2018 ja
16.1.2018.
Neuvottelun
tulos
esitellään
kirkkoneuvoston
kokouksessa ja se otetaan huomioon asiaa käsiteltäessä ja siitä
päätettäessä.
Uuden leirikeskus- ja ruokapalvelupäällikön tehtävästä tehdään
tehtävänkuvatarkastelu
ja
sen
tuloksena
esitetään
palkkatyöryhmälle mahdollinen tehtävän vaativuusryhmän uudelleen
tarkastelu. Tämä tarkastelu tehdään yhdessä kiinteistötoimiston
muiden esimiestehtävien tarkastelun yhteydessä työpäällikön
jäädessä eläkkeelle ja mietittäessä työpäällikön mahdollisesti uutta
korvaavaa tehtävää ja sen vaikutusta teknisiin isännöitsijöihin.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, mikäli YT-neuvotteluissa ei tule esiin
seikkoja, jotka muuttaisivat nyt valmisteltua esitystä, että:
1. Nykyinen catering-toiminta siirretään Kasvatusasiain keskuksen
alaisuudesta osaksi kiinteistötoimistoa 1.3.2018 alkaen. Uusi
yksikkö toimii kiinteistöjohtajan alaisuudessa ja siitä vastaa nykyinen
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leirikeskustyönjohtaja, jonka nimike muutetaan leirikeskus- ja
ruokapalvelupäälliköksi. Yksikön uusi nimi on leirikeskus- ja
ruokapalvelut.
2. Leirikeskusten taloussuunnittelua ja -seurantaa parannetaan
siirtämällä nykyiset catering-kustannuspaikat leirikeskuskohtaisiin
kustannuspaikkoihin ja siten nykyisistä catering- kustannuspaikoista
luovutaan.
3. Catering-toimintojen lisäksi uuteen leirikeskus- ja ruokapalvelut
-yksikköön siirretään seurakuntayhtymän siivoustoimen neuvonta ja
työnjohto sekä keittiö-, siivous- ja ateriapalveluihin sekä kiinteistöjen
keittiölaitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvät hankinnat ja ulkoistetut
siivoussopimukset.
4. Toimitalon siivoojien ja vahtimestarien työnjohto siirtyy uuteen
perustettavaan leirikeskus- ja ruokapalvelut -yksikköön.
5. Tammilehto ja Tammilehdossa työskentelevä henkilökunta
siirretään leirikeskus- ja ruokapalvelut -yksikön alaisuuteen.
6. Leirikeskus- ja ruokapalvelutoiminnoille perustetaan vuoden 2019
alussa oma ohjausryhmä uusien luottamushenkilöiden
toimintakauden alkaessa.
7. Talousraamien asettaminen siirtyy vuoden 2019 talousarvion teon
yhteyteen.
8. Sisäisestä laskutuksesta ei tässä vaiheessa ole tarpeellista
luopua.
9. Toimikunta pyrkii tehtäväksi annon mukaisesti antamaan vuoden
2018 loppuun mennessä selvityksen leirialueiden kiinteistökannasta
ja niiden kehityksestä.
Lapsivaikutusten
käsittelyvaiheissa.

arviointi

on

tehty

asian

aiemmissa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Käsittely:

Koska pidetyissä YT-neuvotteluissa ei ole tullut esiin asioita, jotka
aiheuttaisivat muutosta esitykseen, esitys pysyy ennallaan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 7
Liite 8

Jakelu

Yhteisten työmuotojen johtaja Teemu Hälli
Leirikeskustyön johtaja Taina Vuorimies

Kiinteistöhallinnon organisaatiokaavio
Varauksesta - laskutukseen, prosessin nyky- ja tavoitetilat
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Reliikkien konservointi Sveitsissä
25/02.05.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 17
Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Turun
tuomiokirkon
reliikkien
tutkimusprojektin
tutkija,
konservaattori Aki Arponen on tuonut esiin mahdollisuuden lähettää
kolme
Tuomiokirkon
reliikkiä
konservoitavaksi
Sveitsin
Riggisbergissä sijaitsevaan tekstiilitutkimus- ja konservointialan
laitokseen Abegg-Stiftungiin. Abegg-Stiftungin johtaja Regula
Schortan on luvannut, että keskus konservoi Tuomiokirkon kolme
reliikkiä ilmaiseksi. Keskus on valmis konservoimaan ne ilman
kustannuksia niiden mielenkiintoisuuden ja haastavuuden tähden.
Reliikit voisi lähettää Sveitsiin alkuvuodesta 2018 ja palautuvat
viimeistään vuoden 2018 lopulla takaisin Turkuun. Reliikkien
ainutlaatuisuuden ja haurauden vuoksi ne tulee viedä paikan päälle
henkilökohtaisesti. Arponen on tarjoutunut toimimaan kuriirina. Hän
voisi viedä reliikit Sveitsiin omalla kustannuksellaan. Kustannuksiksi
muodostuisi reliikkien kuljetus takaisin (n. 290 €) sekä reliikkien
matkavakuutusmaksut.
Sveitsiin lähetettäväksi ehdotetut reliikit ovat:
- kalloreliikki inv.nro 52090-3
- kallon suojakankaat inv.nrot 52090-9 ja 52090-11

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää lähettää Sveitsiin Abegg-Stiftungiin
konservoitavaksi kolme Tuomiokirkkomuseon reliikkiä:
- kalloreliikki inv. nro 52090-3
- kallon suojakankaat inv.nrot 52090-9 ja 52090-11
Edelleen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa intendentti Milla-Lotta
Kemiläisen hoitamaan lähetykseen liittyvät käytännön järjestelyt ja
päättää, että seurakuntayhtymä korvaa reliikkien viennin
aiheuttamat matkakulut.
Lapsivaikutusten arviointi: Reliikkien konservoinneilla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:

Asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Jakelu

Tutkija, konservaattori Aki Arponen
Intendentti Milla-Lotta Kemiläinen
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Taloustoimiston nimenkirjoitusoikeuden toteaminen
28/02.02.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 18
Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt taloussäännön 15.6.2017 Sen 7 §:n
mukaan pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoneuvosto.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa seuraavat henkilöt postissa, pankeissa tai muissa rahalaitoksissa nostamaan ja kuittaamaan seurakuntayhtymälle tulevia varoja ja lähetyksiä sekä allekirjoittamaan
seurakuntayhtymän taloustoimiston nimen siten, että allekirjoituksen
tekee kaksi henkilöä yhdessä:
Ryhmä 1:
pääkassanhoitaja Marjo Sillanpää
taloussuunnittelupäällikkö / vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö
hallintojohtaja Hannu Kallio
Pääkassanhoitaja Marjo Sillanpään poissa ollessa voivat toisena nimenkirjoittajana olla seuraavat:
Ryhmä 2:
henkilöstösihteeri Pirjo Sydänmaanaho
palkkakirjanpitäjä Anne Kallioniemi
Samalla poistetaan kaikki aikaisemmat nimenkirjoitusoikeudet.
Kirkkoneuvosto päättää, että edellä mainitut henkilöt oikeutetaan
käymään seurakuntayhtymän eri pankeissa olevilla tallelokeroilla siten, että käyntiin osallistuu aina kaksi henkilöä samanaikaisesti ja
heistä vähintään yksi henkilö kuuluu ryhmään 1.
Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä nimenkirjoitusoikeudesta ja
tallelokerolla käynnistä ei ole lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Käsittely:

Ryhmään 2 lisätään:
toimistosihteeri Tanja Viljanto.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.
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Pankit ja muut rahalaitokset
Oy Tuokko LTD Aki Pennanen
KPMG Esko Säilä ja Mari Säynätjoki
Vt.talousjohtaja Jaana Hörkkö
Hallintojohtaja Hannu Kallio
Pääkassanhoitaja Marjo Sillanpää
Palkkakirjanpitäjä Anne Kallioniemi
Henkilöstösihteeri Pirjo Sydänmaanaho
toimistosihteeri Tanja Viljanto
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Verotuottojen ja kirkon palvelukeskuksen laskutuksen toteutuminen 31.12.2017
43/02.00.02.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 19

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Vuonna 2017 kirkollisveroja kertyi yhteensä 886,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,9 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2016.
Seurakuntatalouksien määrä vuonna 2017 on 279. Kirkollisverojen tuotto laski 145
seurakuntataloudessa ja kasvoi 134 seurakuntataloudessa. Kirkollisverotilitysten jako-osuutta vuodelle tarkistettiin joulukuussa koko vuoden
osalta ja 25 miljoonan euron suuruinen oikaisutilityksen johdosta joulukuun
tilitys
oli
30
%
suurempi
kuin
vuosi
sitten.
Yhteenlasketuista kirkollisverotuotoista puolet jakaantuivat 23 suurimmalle seurakuntataloudelle. Näistä ainoastaan Vaasan seurakuntayhtymässä kirkollisvero kasvoi (kirkollisveroprosenttia nostettiin) ja Kokkolan
seurakuntayhtymässä se pysyi ennallaan, kaikissa muissa seurakuntatalouksissa kirkollisverotuotto väheni. Eniten suurista seurakuntatalouksista verotuotto väheni Porissa (-3,8 %), Kotka-Kymissä (-2,9 %)
ja
Lappeenrannassa (-2,7 %). Muilla tuotto väheni 2,4–0,1 prosenttia. Toinen puoli verotuotosta kertyi 256 seurakuntataloudelle, näistä verotuotto kasvoi 132 seurakuntataloudella ja aleni 120 seurakuntataloudella.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle joulukuussa tehty jako-osuuden
oikaisu oli koko vuodelta 790.709 euroa. Vuoden 2017 kirkollisverokertymä on 25,1 milj. euroa, vähennystä vuoden takaiseen on 460t euroa.
Yhteisöverokertymä on 26t euroa ja yhteisöveron valtionkorvauskertymä on 4,3 milj. euroa. Kertymien yhteismäärä on 29,3 milj. euroa, mikä
on 1,3 milj. euroa (4,2 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Taulukossa esitetään kirkollis- ja yhteisöverojen kertymä sekä valtion
avustus 31.12:
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Kirkon palvelukeskus laskuttaa kuukausittain suoritemäärien mukaisesti
talous- ja palkkahallinnosta. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) laskutus
koko vuodelta on 263t euroa, toteutuma eriteltynä on seuraava:

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saaduksi vuoden 2017 verotulot ja
kirkon palvelukeskuksen laskutuksen.
Lapsivaikutusten arviointi: Verotuottojen ja kirkon palvelukeskuksen laskutuksen toteutumisen tiedoksisaannilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Jakelu

Esitys hyväksyttiin.

Ei jakelua
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Sisäisen tarkastuksen raportti arvonlisäverokäsittelystä
70/00.03.01.00/2017

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n sisäinen tarkastaja KTM Aki Pennanen on suorittanut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä sisäisen tarkastuksen arvonlisäverokäytännöistä. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että seurakuntayhtymässä noudatetaan ohjeistuksia arvonlisäveron
osalta ja että sisäinen valvonta arvonlisäverokäytännöissä on riittävällä tasolla. Tarkastus suoritettiin haastattelu- ja aineistoarkastuksena
5.-6.10.2017 ja lisäksi tarkastuksessa on konsultoitu tarkastusyhtiön omaa
veroasiantuntijaa.
Leirikeskustoiminnassa tarkastuksen perusteella seurakuntayhtymässä
käytössä olevat ohjeet ovat ajan tasalla sekä käytännöt ja käytäntöjen sisäinen valvonta ovat riittävällä tasolla. Tarkastuksessa todettiin suurimmaksi haasteeksi leirikeskustoiminnan arvonlisäveron osalta kaikkien kustannusten sisällyttäminen arvonlisäverolaskelmiin ja siten vähennysoikeuden täysimääräinen hyödyntäminen.
Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäveron osalta todettiin
käytännön olevan asianmukainen. Seurakunnan tilojen lyhytaikainen
vuokraus on arvonlisäveron osalta hoidettu ohjeistuksen mukaisesti.
Kahvilatoiminnan osalta myynnistä on arvonlisävero kirjattu asianmukaisesti.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa saaduksi Tuokko Tilintarkastus Oy:n
laatiman raportin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäisestä tarkastuksesta arvonlisäverokäsittelyn osalta.
Lapsivaikutusten arviointi: Sisäisen tarkastuksen raportin
saannilla arvonlisäverokäsittelystä ei ole lapsivaikutuksia.

tiedoksi

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 9

Sisäisen tarkastuksen raportti arvonlisäverokäsittelystä

Jakelu

Tuokko Tilintarkastus Oy
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Leirikeskusjohtaja Taina Vuorimies
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2018

§ 20

Vt. johtava diakoniatyöntekijä Kari Tynkkynen
Vuokrauspäällikkö
Taloustoimisto
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2018

§ 21
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Kilpailutoimikunnan nimittäminen arkkitehtikilpailun järjestämiseksi Pallivahan
seurakuntakeskuksen tontille asemakaavan muuttamiseksi
21/03.03.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 21

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkoneuvosto käsitteli Pallivahan seurakuntakeskuksen tilannetta
ja
arkkitehtikilpailun
järjestämistä
tontille
kokouksessaan
26.10.2017. Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti esittää, että
kirkkovaltuusto päättää valtuuttaa kirkkoneuvoston järjestämään
asemakaavan muutokseen liittyvän arkkitehtikilpailun Pallivahan
seurakuntakeskuksen
tontille
tontin
käyttötarkoituksen
muuttamiseksi asuinalueeksi.
Arkkitehtikilpailun laatimiseksi tulee nimittää kilpailutoimikunta.
Kilpailutoimikunnan nimittäminen oli jo esillä kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.10.2017, mutta arkkitehtikilpailun järjestämisestä
haluttiin kirkkovaltuuston päätös.
Nyt,
kun
kirkkovaltuuston
päätös
on
saatu,
kilpailutoimikunta nimittää ja arkkitehtikilpailu aloittaa.

voidaan

Kiinteistötoimisto esittää, että kilpailutoimikuntaan nimitetään
puheenjohtajaksi kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja jäseniksi
hallintojohtaja Hannu Kallio, Maarian seurakunnan kirkkoherra Katri
Rinne, kiinteistölautakunnan puheenjohtaja Eevi Raunio, Turun
kaupungin edustaja arkkitehti Thomas Hagström ja kirkkoneuvoston
edustaja. Lisäksi toimikuntaan kutsutaan sihteeriksi tekninen
isännöitsijä Antti Helle ja asiantuntijaksi arkkitehti Paula Markkula,
joka laatii kilpailuohjelman asiakirjat.
Kilpailutoimikunnan tehtävänä on
- kilpailuohjelman ja siihen liittyvien asiakirjojen laadituttaminen
- kilpailuun osallistuvien arkkitehtitoimistojen valinta
- kilpailun voittajan valitseminen
- kilpailun tulosten luovuttaminen Turun kaupungille asemakaavan
muutoksen laadintaa varten.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää
1. perustaa kilpailutoimikunnan järjestämään arkkitehtikilpailun
Pallivahan seurakuntakeskuksen tontille asemakaavan
muuttamiseksi asuinalueeksi
2. nimittää kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi kiinteistöjohtaja
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2018

§ 21
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Seppo Kosolan ja jäseniksi hallintojohtaja Hannu Kallion, Maarian
seurakunnan kirkkoherra Katri Rinteen, kiinteistölautakunnan
puheenjohtaja Eevi Raunion, Turun kaupungin edustajan
arkkitehti Thomas Hagströmin
3. nimittää kilpailutoimikuntaan kirkkoneuvoston edustajan.
Toimikunnan sihteeriksi kutsutaan tekninen isännöitsijä Antti Helle ja
asiantuntijaksi arkkitehti Paula Markkula.
4. toimikunnan tehtäviksi
- kilpailuohjelman ja siihen liittyvien asiakirjojen laadituttamisen
- kilpailuun osallistuvien arkkitehtitoimistojen valinnan
- kilpailun voittajan valitsemisen
- kilpailun tulosten luovuttamisen Turun kaupungille asemakaavan
muutoksen laadintaa varten.
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

suoritettu

asian

aiemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Käsittely:

Kirkkoneuvosto
jäseneksi.

nimeää

Pentti

Korhosen

Päätös:

Esitys hyväksyttiin käsitelyssä tehdyin muutoksin.

Jakelu

Kilpailutoimikunnan jäsenet
Tekninen isännöitsijä Antti Helle
Arkkitehti Paula Markkula

kilpailutoimikunnan

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2018

§ 23

1/2018
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Hallintosihteeri Heli-Maarit Makkosen irtisanoutuminen
30/01.01.04.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 22

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Hallintosihteeri Heli-Maarit Makkonen on 17.1.2018 lähettänyt
kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanoutumisilmoituksen:
IRTISANOUTUMINEN
Irtisanoudun hallintosihteerin virasta siirtyäkseni toisen työnantajan
palvelukseen.
Palvelussuhteeni on alkanut 7.1.2014, joten irtisanomisaikani on 14
päivää (KL 6,55), täten viimeinen työssäolopäiväni ja virkasuhteeni
viimeinen päivä on 31.1.2018.
Pyydän, että kertyneet lomapäivät maksetaan minulle rahana.
Kiitän Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää.
Turussa 17.1.2018
Heli-Maarit Makkonen
hallintosihteeri

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Heli-Maarit Makkosen
eroilmoituksen ja toteaa hänen virkasuhteensa päättyvän 31.1.2018.
Kirkkoneuvosto kiittää Heli-Maarit Makkosta hyvästä ja arvokkaasta
työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi.
Lapsivaikutusten arviointi: Hallintosihteerin irtisanoutumisella ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Jakelu

Heli-Maarit Makkonen
Hallintojohtaja Hannu Kallio
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Palkkatoimisto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2018

§ 23

Muut asiat
Yhteinen kirkkoneuvosto
Ei muita asioita.

1/2018

44/46

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2018

§ 24

1/2018

Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 24

Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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Pöytäkirja

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2018

§ 25

Kokouksen päättäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto 17.01.2018 § 25
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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