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1
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys:
Päätös:

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
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Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

2
Esityslistan hyväksyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.
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Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.
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4
Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto

1. Viranhaltijapäätökset
- Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti
nähtävissä luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. Salaiset päätökset ovat nähtävissä kokouksessa.
2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä
- § 443 Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi julistaminen
- § 445 Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen virka: vaali ja
viranhoitomääräys
- § 449 Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (I) viran
täyttäminen -viranhoitomääräys Mika Mäntyrannalle
- § 455 Maarian seurakunnan kappalaisen (I) viran haettavaksi
julistaminen
- § 456 Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen viran (II)
jättäminen haettavaksi julistamatta vuoden 2019 loppuun
- § 457 Viranhoitomääräys Miika Aholalle Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II) virkaan ajalle 1.1.-31.12.2019
- § 458 Viranhoitomääräys Saara Markkulalle Turun
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) viransijaisuuteen
ajalle 1.1.-31.12.2019
- § 459 Viranhoitomääräys Jenni Pihajoelle Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virkaan 1.1.2019 lukien
- § 471 Anna Hällin virkavapaus ajalle 1.1.-30.6.2019
- § 472 Viranhoitomääräys Kristiina Frondeliukselle Turun
Katariinanseurakuntaan ajalle 1.1.-30.6.2019
3. Kirkkohallituksen päätöksiä
- Myönnetään Kirkon ympäristödiplomi Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymälle vuosiksi 2018-2022
- Kirjurin rajapintojen käyttöoikeus, toistaiseksi voimassa oleva
4. Pöytäkirjat
- IT-alueen johtokunnan pöytäkirja 26.11.2018
- Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 20.11.2018
- Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 27.11.2018
- Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 5.11.2018
- Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 18.12.2018
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Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:
Oheismateriaali

Anna Hällin virkavapaus ajalle 1.1.-30.6.2019
IT-alueen johtokunnan pöytäkirja
Kiinteistölautakunnan pöytäkirja 5.11.2018
Kirkkohallituksen ote koskien kirjurin rajapintojen käyttöoikeutta,
toistaiseksi voimassa oleva
Kirkkohallituksen puolto Kirkon ympäristödiplomille 2018-2022
Maarian seurakunnan kappalisen (I) viran haettavaksi julistaminen
Sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 27.11.2018
Turun Henrikinseurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi
julistaminen
Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen virka: vaali ja
viranhoitomääräys
Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (I) viran täyttäminen viranhoitomääräys Mika Mäntyrannalle
Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen viran (II) jättäminen
haettavaksi julistamatta vuoden 2019 loppuun
Viranhoitomääräys Jenni Pihajoelle Turun
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (III) virkaan 1.1.2019
lukien
Viranhoitomääräys Kristiina Frondeliukselle Turun
Katariinanseurakuntaan ajalle 1.1.-30.6.2019
Viranhoitomääräys Miika Aholalle Turun tuomiokirkkoseurakunnan
kappalaisen (II) virkaan ajalle 1.1.-31.12.2019
Viranhoitomääräys Saara Markkulalle Turun
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastorin (I) viransijaisuuteen
ajalle 1.1.-31.12.2019
Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 18.12.2018
Yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 20.11.2018
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5
Kirkkovaltuuston 13.12.2018 kokouksen päätösten täytäntöönpano
1/00.02.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2018
66 § Kokouksen avaus
Ei toimenpiteitä
67 § Kokouksen laillisuus
Ei toimenpiteitä
68 § Kokouksen päätösvaltaisuus
Ei toimenpiteitä
69 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Ei toimenpiteitä
70 § Yhteisten tehtävien johtosääntö
Tiedoksi johtoryhmälle sekä ohje-ja johtosääntötyöryhmälle
71 § Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
Vahvistettavaksi tuomiokapituliin
72 § Vuoden 2019 talousarvioehdotuksesta saadut
paikallisseurakuntien lausunnot
Ei toimenpiteitä
73 § Esitys vuoden 2019 talousarvioksi
Ei toimenpiteitä
74 § Hautauksiin liittyvien maksujen vahvistaminen vuodelle 2019
Tiedoksi Pekka Sorri ja Mia Wikström
75 § Lisämäärärahaesitys hautaustoimen ja kiinteistötoimen 4. ja
5. pääluokan vuoden 2018 talousarvioon
Tiedoksi tilintarkastajalle, vt.talousjohtajalle ja kiinteistöjohtajalle
76 § Kirkon Ulkomaanavun (Kyrkans Utlandshjälp)
avustushakemus Filippiineille ja Indonesiaan
Tiedoksi avustuksen saajalle ja taloustoimistoon
77 § Suomen Lähetysseuran avustushakemus
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katastrofirahastoon Mauritianin hyväksi
Tiedoksi avustuksen saajalle ja taloustoimistoon
78 § Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousajat
keväällä 2019
Ei toimenpiteitä
79 § Muut asiat
Tiedoksi hallintojohtajalle ja kiinteistöjohtajalle
80 § Muutoksenhaku
Ei toimenpiteitä
81 § Kokouksen päättäminen
Ei toimenpiteitä
Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkovaltuuston kokouksen 13.12.2018
päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena.
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019-2020
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuosina 2017 - 2018 on
toiminut asianajaja, KTM Harri Lukander.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan suhteellinen
vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava
suljetuin lipuin.
Kirkkovaltuutettujen keskuudesta valitut neuvottelijat esittävät,
että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019 - 2020
valitaan asianajaja, KTM Harri Lukander.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2019
-2020.
Kirkkovaltuuston
puheenjohtajan
valinnalla
ei
ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

Päätös:
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7
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019-2020
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Edellisessä asiakohdassa on esitetty valintaa koskevat
määräykset. Vuosina 2017 -2018 varapuheenjohtajana on
toiminut psykiatrian sairaanhoitaja Merja Nurmio.
Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019 -2020 valitaan everstiluutnantti
Pentti Korhonen.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2019
- 2020.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

Päätös:
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Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan kirkkovaltuusto
asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten
vaalien
toimittamista
varten
vaalilautakunnan, johon valitaan kolme varsinaista jäsentä ja
kolme varajäsentä.
Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo.
Vaalilautakunta
valitsee
keskuudestaan
puheenjohtajan
ja
varapuheenjohtajan.
Lautakunta
on
päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla.
Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti
täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on
oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.
Kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan 29.1.2015 toimikaudekseen
2015 – 2018 suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jonka varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pentti Korhonen,
everstiluutnantti, Raili Pajula, rakennusmestari ja Hanna
Suomela, luokanopettaja sekä varajäseniksi:
Merja Nurmio, psykiatrian sairaanhoitaja, Matti Pennanen, diakoni
ja Siv Sandberg, tutkija.
Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että suhteellisten vaalien
toimittamista varten asetettavaan vaalilautakuntaan vuosiksi 2019
- 2022 valitaan Pentti Korhonen, Juha Nappu ja Merja Nurmio
sekä varajäseniksi, Seppo Muurinen, Siv Sandberg ja Hanna
Suomela.
Kokoonkutsujaksi neuvottelijat esittävät valittavaksi Pentti
Korhosen.
Seurakuntien neuvottelijoiden esitys on, että varajäsenten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee
toimikaudekseen
suhteellisen
vaalien
vaalilautakuntaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä sekä
nimeää yhden valituista kokoonkutsujaksi.
Varajäsenten sijaantulojärjestys on aakkosjärjestys.
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Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Liitteet

Liite 1

Seurakuntavaalit paikkajako (2019-2022)
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Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin seurakuntayhtymän kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja sekä yhteisen
kirkkovaltuuston
valitsema
varapuheenjohtaja
sekä
kirkkoneuvoston ohjesäännön määräämä määrä muita jäseniä.
Muilla kuin puheenjohtajalla on henkilökohtaiset varajäsenet. (KJ
10:10). Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta
kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä siten, että kirkkoneuvostossa
on jäsen seurakuntayhtymän jokaisesta seurakunnasta.
Kirkkoneuvoston jäsenten vaalit toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL
10:2,2) Eri vaaleilla valitaan jäsenille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Jäseneksi
ja
varajäseneksi
ei
saa
valita
saman
seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa
eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää. (KJ 10:10)
Kirkkoneuvoston toimikauden 2017 -2018 varapuheenjohtajana
on toiminut everstiluutnantti Pentti Korhonen.
Tuomiokapituli on 21.11.2018 määrännyt kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019 -2020 tuomiorovasti Heimo Rinteen.
Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2019-2020 metsänhoitaja Auvo
Heikkilää.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi
2019 -2020.
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinnalla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Ilmoitus kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Liitteet

Liite 2

Seurakuntavaalit paikkajako (2019-2022)
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Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta vuosiksi 2019-2020
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Edellisessä asiakohdassa on selvitetty kirkkoneuvoston kokoonpanoa koskevat määräykset.
Vaali toimitetaan joko suhteellisena vaalina, enemmistövaalina tai
sopuvaalina. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin.
Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano toimikautena 2017 -2018
oli seuraava:
varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Helmi-Riitta Toivari , tk-lääkäri
Anna Lintunen, tutkija
Heikki Knuuti, luokaopettaja
Ari Rantanen, myyjä, muusikko
Pentti Korhonen, everstiluutnantti
Juha Nappu, toimitusjohtaja
osastonhoitaja
Auvo Heikkilä, metsänhoitaja
Merja Ainasoja, VT
terveydenhoitaja
Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja
tutkimusm.
Siv Sandberg, tutkija

Antti Koponen , rovasti
Matti Pennanen, diakoni
Sakari Itähaarla , agrologi
Päivi Salminen , FK
Mika Ketola, ON, isännöitsijä
Hilkka
Luojola,
Marika Haapsaari, yrittäjä
Aila Laitinen,
Jorma Hellsten(Pi),
Lars Nyberg, opettaja

Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2019-2020 valitaan
seuraavat henkilöt:
Helmi-Riitta Toivari , terveyskeskuslääkäri,
Tuomiokirkkoseurakunta
Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori, Mikaelinseurakunta
Seppo Muurinen, yrittäjä, Martinseurakunta
Ari Rantanen , myyjä, muusikko, Katariinanseurakunta
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Mikko Lauren, pastori, merikapteeni, Maarian seurakunta
Maria Lahtinen, johtaja, FT, Henrikin seurakunta
Auvo Heikkilä , metsänhoitaja, Paattisten seurakunta
Maria Ranne, VTM,palvelupäällikkö Kaarinan seurakunta

Mirjo Kanervavuori , perheohjaaja, Piikkiön seurakunta
Siv Sandberg , tutkija, Åbo svenska församling
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
yhteiseen kirkkoneuvostoon vuosiksi 2019 -2020 varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän (9) jäsentä siten, että yhteiseen kirkkoneuvostoon tulee jäsen jokaisesta seurakuntayhtymään kuuluvasta
seurakunnasta.
Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinnalla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto
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Kirkkoneuvoston varajäsenten valinta vuosiksi 2019-2020
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Kirkkoneuvoston varajäsenten valitsemista koskevat määräykset
on esitetty aikaisemmassa asiakohdassa.
Valittavat varajäsenet ovat varsinaisten jäsenten henkilökohtaisia
varajäseniä. Kukin varajäsenistä on valittava erikseen. Vaali on
enemmistövaali.
Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten
tasa-arvo.
Kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä
päättyneellä toimikaudella 2017 - 2018 ovat olleet seuraavat:
Helmi-Riitta Toivari , tk-lääkäri
Anna Lintunen, tutkija
Heikki Knuuti, luokaopettaja
Ari Rantanen, myyjä, muusikko
Pentti Korhonen, everstiluutnantti
Juha Nappu, toimitusjohtaja
osastonhoitaja
Auvo Heikkilä, metsänhoitaja
Merja Ainasoja, VT
terveydenhoitaja
Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja
tutkimusm.
Siv Sandberg, tutkija

Antti Koponen , rovasti
Matti Pennanen, diakoni
Sakari Itähaarla , agrologi
Päivi Salminen , FK
Mika Ketola, ON, isännöitsijä
Hilkka
Luojola,
Marika Haapsaari, yrittäjä
Aila Laitinen,
Jorma Hellsten(Pi),
Lars Nyberg, opettaja

Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden esitys henkilökohtaisiksi varajäseniksi on seuraava:
varsinainen jäsen:

varajäsen:

Tuomiokirkkoseurakunta
Helmi-Riitta Toivari, tk-lääkäri

Laura Pirilä, ylilääkäri

Mikaelinseurakunta
Ulla-Maija Vierimaa, FM, lehtori

Elisabeth

Erholz,

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

1/2019

20/90

sosiaalialan
esimies, sosianomi (yamk)
Martinseurakunta
Seppo Muurinen, yrittäjä

Anna-Liisa Kiviö,

Katariinanseurakunta
Ari Rantanen , myyjä, muusikko

Päivi Salminen, FK, taiteilija

Maarian seurakunta
Mikko Lauren, pastori, merikapt.

Mika Ketola, ON, isännöitsijä

Henrikin seurakunta
Maria Lahtinen, johtaja, FT
Paattisten seurakunta
Auvo Heikkilä vpj, metsänhoitaja
maaperägeologi

Esitys

Kaarina Valo-Laukkanen,
lehtori, VTM
Jenni

Haaki,

Kaarinan seurakunta
Maria Ranne, VTM,
palvelupäällikkö

Minna Tiainen,
varhaiskasvatuksen opettaja

Piikkiön seurakunta
Mirjo Kanervavuori, perheohjaaja

Ilkka Lehmus, riskipäällikkö

Åbo svenska församling
Siv Sandberg, tutkija

Lars Nyberg, opettaja

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet
vuosiksi 2019 -2020.
Yhteisen kirkkoneuvoston varajäsenien valinnalla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

Päätös:

1/2019

21/90
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Diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan valinta vuosiksi 2019-2020
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintjohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Diakoniatyön johtokunnan kokoonpano on ollut toimikaudella
2017-2018 puheenjohtaja, kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Johtokunta on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Diakoniatyön johtokuntaan ovat toimikautena 2017 -2018
kuuluneet seuraavat henkilöt:
Gustafsson Irja (pj)
Rantanen Matti
Ranti Pirjo
Nevalainen Paavo
Suomela Hanna
Nummela Olavi
Wennerström Lillemor
Kiviö Anna-Liisa, varajäsen
Tiensuu Pirjo, varajäsen
Sielunhoitotyön johtokunnan kokoonpano on ollut toimikaudella
2017-2018 puheenjohtaja, kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Johtokunta on valinnut keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.
Sielunhoitotyön johtokuntaan ovat toimikautena 2017 -2018 kuuluneet seuraavat henkilöt:
Uhinki Ailo (pj)
Kauhaniemi Raili
Palmu Heikki
Huoponen Kirsi
Vehanen Riitta
Jarvansalo Matti
Väyrynen Tomi
Luutonen Sinikka, varajäsen
Siivonen Riitta, varajäsen
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.12.2018
hyväksynyt uuden yhteisten tehtävien johtosäännön, jonka
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mukaisesti entisten diakoniatyön johtokunnan ja sielunhoitotyön
johtokunnan sijaan tulee valittavaksi diakonia- ja sielunhoitotyön
johtokunta, jonka kokoonpano on puheenjohtaja ja yhdeksän
jäsentä. Lisäksi jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Samassa kirkkovaltuuston kokouksessa hyväksyttiin
uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö, joka tulee voimaan
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuksen jälkeen. Uuden
johtokunnan käytännön työ esittelijävastuiden ja muiden
vastaavien yksityiskohtien osalta on riippuvainen yhteisen kirkkoneuvoston johtosäännön voimaantulosta. On kuitenkin tarkoituksenmukaista valita uuden johtamisjärjestelmän mukainen johtokunta.
Kirkkovaltuuston neuvottelijat esittävät, että diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi
vuosiksi 2019 -2020 valitaan seuraavat henkilöt:

Esitys

varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Merja Nurmio, pj.
Varpu Ruohonen
Jari Nieminen
Olavi Nummela
Jaana Koskenniemi
Jaakko Erola
Hanna Suomela
Ailo Uhinki
Kirsi Huoponen
Lillemor Wennerström

Maaret Laakso
Juhani Ehojoki
Elina Lehtonen
Kari Mäenpää
Sointu Vilja
Tuula Nurmi
Riitta Vehanen
Reima Mäkinen
Ari Malmi
Linda Lindholm

Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
diakonia- ja sieluhoitotyön johtokunnan johtokuntaan vuosiksi
2019 -2020 valitaan seuraavat henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi:
varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Merja Nurmio, pj.
Varpu Ruohonen
Jari Nieminen
Olavi Nummela
Jaana Koskenniemi
Jaakko Erola
Hanna Suomela
Ailo Uhinki
Kirsi Huoponen
Lillemor Wennerström

Maaret Laakso
Juhani Ehojoki
Elina Lehtonen
Kari Mäenpää
Sointu Vilja
Tuula Nurmi
Riitta Vehanen
Reima Mäkinen
Ari Malmi
Linda Lindholm

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

1/2019
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Diakonia- ja sieluhoitotyön johtokunnan valinnalla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
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Yhteisen kasvatustyön johtokunnan valinta vuosiksi 2019-2020
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
hyväksyi kokouksessaan 13.12.2018 yhteisten tehtävien
johtosäännön. Uudessa johtosäännössä entisen Kasvatusasiain
johtokunnan nimi on muuttunut yhteisen kasvatustyön
johtokunnaksi. Johtosääntö lisää johtokunnan jäsenmäärää
seitsemästä kymmeneen. Lisäksi varajäseniä on jatkossa kahden
asemesta jokaiselle jäsenelle valittava henkilökohtainen
varajäsen.
Yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan ovat vuosina 2017 -2018
kuuluneet seuraavat henkilöt:
Jaakola Jaana (pj)
Kankaristo Tytti
Laine Jukka
Laato Anni
Lehtiö-Vainio Anniina
Erkkilä Raimo
Isolauri Hannu
Holmroos Mari, varajäsen
Välimäki Virve, varajäsen
Kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijat esittävät, että
yhteisen kasvatustyön johtokuntaan vuosiksi 2019-2020 valitaan
seuraavat henkilöt:
Kasvatustyön johtokunta

Varajäsen

Jaana Jaakola, pj
Ville Kouki
Raimo Erkkilä
Marika Siika
Hannele Mustonen
Jukka Laine
Mari Holmroos
Mimmi Ruusunen
Hannu Isolauri

Maria Lähdemäki
Mika Tunturi
Sinikka Tuomarila
Annina Lehtiö-Vainio
Satu Alanen
Kirsti Grönberg
Kati Andersén
Kari Helander
Mirkka Lehtonen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

Esitys

1/2019

26/90

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että yhteiseen
kasvatustyön johtokuntaan vuosiksi 2019-2020 valitaan seuraavat
henkilöt:
Kasvatustyön johtokunta

Varajäsen

Jaana Jaakola, pj
Ville Kouki
Raimo Erkkilä
Marika Siika
Hannele Mustonen
Jukka Laine
Mari Holmroos
Mimmi Ruusunen
Hannu Isolauri
Petra Lindblad

Maria Lähdemäki
Mika Tunturi
Sinikka Tuomarila
Annina Lehtiö-Vainio
Satu Alanen
Kirsti Grönberg
Kati Andersén
Kari Helander
Mirkka Lehtonen
Magnus Gräsbeck

Yhteisen kasvatustyön johtokunnan valinnalla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

Päätös:
Liitteet

Liite 3

Seurakuntavaalit paikkajako (2019-2022)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

1/2019

27/90

14
Kiinteistöjohtokunnan valinta
115/00.00.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
hyväksyi kokouksessaan 13.12.2018 yhteisten tehtävien johtosäännön. Johtosääntö muuttaa kiinteistölautakunnan nimen
kirkkolain tuntemaksi kiinteistöjohtokunnaksi sekä
lisää
johtokunnan jäsenmäärää seitsemästä kymmeneen. Lisäksi
varajäseniä on jatkossa kolmen asemesta jokaiselle jäsenelle
valittava henkilökohtainen varajäsen.
Kiinteistölautakunnan kokoonpano vuosina 2017 -2018 on ollut
seuraava:
Raunio Eevi, puheenjohtaja
Koskivaara Eija
Mikkonen Urmas
Pajula Raili
Luojola Ilari
Niskanen Matti
Björkman Susanne
Kari Kirsti, varajäsen
Kaukonen Kari, varajäsen
Koivusalo Erkki, varajäsen
Kirkkovaltuuston valtuuttamat neuvottelijat esittävät, että
kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi 2019-2020 valitaan seuraavat
henkilöt:
varsinaiset jäsenet:
Seppo Lehtinen, puheenjohtaja
Antti Koponen
Tero Kuusisto
Eija Koskivaara
Jorma Hellsten
Eevi Raunio
Markku Liitola
Lotta Valve
Aila Harjanne
Matti Rantanen

Varajäsenet
Hans Ekroth
Erkki Sellman
Miikka Sipilä
Jarno Kuivala
Esko Lehtisalo
Pia Kauhanen
Janne Tienpää
Kari Kaukonen
Paula Mäkinen
Arto Kaarma

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

Esitys

1/2019
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Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
kiinteistöjohtokuntaan valitaan vuosiksi 2019 -2020 seuraavat
henkilöt:
varsinaiset jäsenet:
Seppo Lehtinen, puheenjohtaja
Antti Koponen
Tero Kuusisto
Eija Koskivaara
Jorma Hellsten
Eevi Raunio
Markku Liitola
Lotta Valve
Aila Harjanne
Matti Rantanen

Varajäsenet
Hans Ekroth
Erkki Sellman
Miikka Sipilä
Jarno Kuivala
Esko Lehtisalo
Pia Kauhanen
Janne Tienpää
Kari Kaukonen
Paula Mäkinen
Arto Kaarma

Kiinteistöjohtokunnan valinnalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.
Liitteet

Liite 4

Seurakuntavaalit paikkajako (2019-2022)
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Tekninen isännöitsijä Antti Helteen irtisanoutuminen
260/01.01.04.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:
Esittely:

Tekninen isännöitsijä Antti Helle on 13.12.2018 lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan irtisanoutumisilmoituksen:
Irtisanoudun Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän teknisen
isännöitsijän virasta toisiin työtehtäviin siirtymisen vuoksi siten,
että viimeinen työpäiväni on 31.1.2019. Haluan suuresti kiittää
kaikkia työtovereitani hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Antti Helteen eroilmoituksen ja
toteaa hänen virkasuhteensa päättyvän 31.1.2019.
Kirkkoneuvosto kiittää Antti Hellettä työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi.
Lapsivaikutusten
arviointi:
Teknisen
isännöitsijän
irtisanoutumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
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Perheneuvojan viran täyttö (Johan Mullo)
183/01.01.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
käynnisti perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virantäytön alla olevan hakuilmoituksen mukaisesti kokouksessaan
8.11.2018 (YKN 8.11.2018 § 324).
Perheneuvoja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto sekä kirkkohallituksen antama perheneuvojan erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Kielivaatimuksena on suomen
kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi arvostamme
sielunhoidon, psykoterapian sekä kirkollisen työn tuntemusta
sekä työkokemusta alalta.
Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin
hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2
momentin
mukainen
rikosrekisteriote
ennen
viran
vastaanottamista.
Virkaa haetaan 30.11.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisellä
lomakkeella kohdasta ”Hae tätä työpaikkaa”.
tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Perheneuvojan viran haku
Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 602/20.
Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Virkasuhde täytetään 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.
Tarkempia tietoja antaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
Sari Sundvall-Piha, 040 341 7337, sari.sundvall-piha@evl.fi.
Perheneuvojan virkaan tuli määräaikaan mennessä 23
hakemusta. Viisi hakijaa (8, 14, 17, 20 ja 23) kutsuttiin
koulutuksen, työkokemuksen ja hakemuksen perusteella
haastatteluihin, jotka toteutettiin 12.12.2018. Kaikki kutsutut
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osallistuivat
haastatteluihin.
Haastattelijoina
toimivat
sielunhoitotyön johtokunnan jäsen Sinikka Luutonen, yhteisten
työmuotojen johtaja Teemu Hälli sekä perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha.
Haastatteluissa selvitettiin hakijoiden soveltuvuutta, koulututusta,
työkokemusta sekä motivaatiota kyseisen viran hoitamiseen. Erityisesti selvitettiin hakijoiden valmiutta perheneuvontatyön moniulotteisuuteen kirkon työmuotona yhteiskunnallisen työn
rajapinnoilla sekä aiempaa osaamista ja kykyä kehittyä
pariskuntien kanssa tehtävässä kriisityössä.
Viran kielivaatimuksena oleva suomen kielen erinomainen ja
ruotsin kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito tarkastettiin
ruotsin osalta hakijan omasta ilmoituksesta ja esittämällä osa
haastattelukysymyksistä ruotsiksi.
Hakemusten, haastattelujen ja suosittelijoiden kanssa käytyjen
keskustelujen
perusteella
saamansa
kokonaiskäsityksen
perusteella virantäyttöä valmistellut työryhmä esitti yksimielisesti,
että avoinna olevaan perheneuvojan virkaan valitaan (602/20)
pastori, psykoterapeutti Johan Mullo. Sielunhoidon johtokunta
käsitteli rekrytointia kokouksessaan 8.1.2019 ja tukee Johan
Mullon valintaa perheneuvojan virkaan.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden
kuukauden koeaikaa.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että pastori, psykoterapeutti Johan Mullo
valitaan perheneuvojan virkaan alkaen 1.3.2019 tai sopimuksen
mukaan.
Valitun tulee esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602/20 mukaan.
Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Perheneuvojan viran täytöllä on kirkkojärjestyksen 3 luvun 23 §:n
tarkoittamia positiivisia lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:
Liitteet

Liite 5

Perheneuvojan hakijakooste
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Varhaiskasvatuksen ohjaaja Hannan Rajalinin irtisanoutuminen
256/01.01.04.01/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Varhaiskasvatuksen ohjaaja Hanna Rajalin on lähettänyt kirjeen
5.12.2018
kasvatuksen
johtokunnalle
ja
ilmoittanut
irtisanoutuvansa varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta siten, että
irtisanoutumisaika alkaisi 11.12.2018. Hanna Rajalinin viimeinen
työpäivä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on perjantai
11.1.2019.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Hanna Rajalinin
eroilmoituksen ja toteaa hänen virkasuhteensa päättyvän
11.1.2019.
Kirkkoneuvosto kiittää Hanna Rajalinia hyvästä ja arvokkaasta
työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.
Lapsivaikutusten arviointi: Varhaiskasvatuksen ohjaajan
irtisanoutumisella saattaa olla lapsivaikutuksia, jotka liittyvät
siihen miten avoimeksi tulevan viran hoito jatkossa järjestetään.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:
Jakelu

Palkat
Henkilöstöpäällikkö

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto
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Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran auki julistaminen

257/01.01.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on olemassa oleva, aktiivinen
virka, joka sisältyy henkilöstösuunnitelmaan, joten rekrytointi
voidaan
toteuttaa
ilman
talousarviota
kasvattavia
palkkavaikutuksia. Viran nykyinen hoitaja on irtisanoutunut
tehtävästään 11.1.2019 alkaen.
Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on lähiesimiestehtävä, johon
sisältyy monipuolista verkostoyhteistyötä. Tämän vuoksi haku
tulee käynnistää mahdollisimman nopeasti.
Kasvatusasiain johtokunta käsitteli viran täyttöä kokouksessaan
18.12.2018. Johtokunta ehdotti rekrytoinnin käynnistämistä Kotimaa –lehdessä ja Kotimaa –verkkopalvelussa sekä oikotie.fi ja
evl.fi/rekrytointi -palveluissa julkaistavalla seuraavanlaisella ilmoituksella:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on 8.2.2019 klo 15 mennessä haettavana
Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka
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 145 000 ja työntekijöitä noin 450.
Turun
ja
Kaarinan
seurakuntayhtymän
keskuksessa
on 8.2.2019 klo 15 mennessä haettavana

kasvatusasiain

VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN (503/0) VIRKA
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Viranhaltija toimii kasvatusasiain keskukseen sijoitetussa varhaiskasvatuksen tiimissä. Virkaan
sisältyy lähiesimiestyötä;
ensisijaisesti lastenohjaaja -tiimin esimiehenä toimiminen.
Varhaiskasvatuksen
ohjaajan
tehtävässä
tarvitaan
henkilöstöjohtamisen taitoja ja kykyä tukea lastenohjaajia
ammatillisesti. Varhaiskasvatuksen ohjaaja on myös oman
työsektorinsa kristillisen ja pedagogisen kasvatuksen asiantuntijaesimies ja tarvitsee tässä tehtävässä varhaiskasvatukseen liittyviä
suunnittelu-, kehittämis- johtamis- organisointi- ja verkostoitumistaitoja.
Meille on tärkeää tukea toiminnallamme lasten kasvurauhaa ja
perheiden arvostavaa ja laadukasta kohtaamista. Teemme työtä
sekä itsenäisesti että yhteistyössä varhaiskasvatuksen tiiminä.
Kehittävä työote on meille tärkeää.
Toimipisteesi on Turussa, mutta toimimme seurakuntayhtymänä
kahden kunnan, Turun ja Kaarinan alueella ja palvelemme alueen
suomen- ja ruotsinkielisiä seurakuntia.
Viran
kelpoisuusehtona
on Kirkkohallituksen 24.1.2017
päätöksen mukainen, vähintään 210 opintopisteen laajuinen
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi
(AMK). Sen tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin
kelpoistavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan
suuntautuneet opinnot (vähintään 60 opintopistettä) sekä
teologisia ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon
varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja yhteensä vähintään 90
opintopistettä.
Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä
teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan
ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään
15 opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä .
Kirkkohallituksen päätöksen voimaantulosäädöksen mukaan
myös piispainkokouksen aikaisemman päätöksen mukaisen, lapsityönohjaajan virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut on
edelleen kelpoinen varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, mikäli
tutkinnon lisäksi on suoritettuna kristillisen varhaiskasvatuksen
erikoistumisopintoja 20 opintoviikkoa tai hakija sitoutuu
suorittamaan erikoistumisopinnot kahden vuoden kuluessa viran
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vastaanottamisesta.
Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsin
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Edellytämme
kokemusta lähiesimiestehtävästä tai muulla tavoin hankittua
näyttöä johtamisosaamisesta. Lisäksi arvostamme tiimityötaitoja,
varhaiskasvatuksen
käytännön
tuntemusta,
kokemusta
verkostotyöstä, viestinnästä ja uusien toimintamuotojen ja toimintakulttuurin kehittämisestä sekä verkostoitumistaitoja. Tehtävääsi
tukee hyvä ruotsin ja englannin kielen taito.
Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin
hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2
momentin
mukainen
rikosrekisteriote
ennen
viran
vastaanottamista.
Virkaa haetaan 8.2.2019 klo 15 mennessä ensisijaisesti
sähköisellä lomakkeella kohdasta "Hae tätä työpaikkaa".
tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haku
Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 503/0.
Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Henkilön
on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys
terveydentilastaan sekä rikoslain 6§ mukainen rikosrekisteriote.
Virkasuhde täytetään 15.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Tarkempia tietoja antaa kasvatusasiain keskuksen johtaja Katja
Vanhatalo, katja.vanhatalo@evl.fi sekä puhelimitse 25.1.,
31.1.-1.2. ja 7.2. klo 8-15 040 3417237.
Hakuvalmistelut ja valintaprosessin kesto huomioiden virkaa
hoitamaan tarvitaan henkilö 13.1.2019 alkaen siihen saakka,
kunnes
vakituinen
viranhaltija
aloittaa
tehtävässään.
Varhaiskasvatuksen johtaja on valmistellut viran määräaikaisen
täytön
ja
palkannut
viranhaltijapäätöksellä
tehtävään
sosiaalikasvattaja Minna Kaskisen vakituisen viranhaltijan
aloittamiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 14.4.2019 asti.
Muun muassa lastentarhan opettajana ja yksityisen päiväkodin
osakkaana toimineella Kaskisella on monipuolinen kokemus
varhaiskasvatuksesta ja näyttöä esimiestehtävässä tarvittavista
taidoista.
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Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kasvatusasiain keskuksen
johtaja Katja Vanhatalo käynnistämään varhaiskasvatuksen
ohjaajan viran rekrytoinnin.
Lapsivaikutusten arviointi: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on
seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: viran täyttäminen mahdollistaa laadukkaan palvelun
perheille
ja
tukee
kristillistä
kasvatustehtävää
varhaiskasvatuksessa.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:
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Vaateavun työntekijän Pirjo Saipan eläkkeelle siirtyminen
243/01.01.04.02/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Vaateavun työntekijä Pirjo Saipa on 5.11.2018 ilmoittanut
irtisanoutuvansa tehtävästään 30.4.2019 eläkkeelle siirtymisen
seurauksena. Saipan viimeinen työpäivä on 28.2.2019, jonka
jälkeen hän pitää kertyneet lomapäivänsä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vaateavun työntekijän Pirjo
Saipan irtisanoutumisen 30.4.2019 alkaen ja toteaa lomapäivien
käyttämisen ajalla 28.2.-30.4.2019.
Yhteinen kirkkoneuvosto kiittää Pirjo Saipaa arvokkaasta työstä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi Karderoopissa.

Päätös:
Liitteet

Liite 6

Irtisanoutumisilmoitus

Jakelu

Pirjo Saipa
Palkat
Henkilöstöpäällikkö
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Hallintojohtaja Hannu Kallion eläkkeelle siirtyminen 1.11.2019 alkaen
24/01.01.04.01/2019
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

hallintojohtaja Hannu Kallio on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään:
"Eroilmoitus eläkkeelle jäämisen johdosta
Saavuttaessani ensi syksynä tavoite-eläkeiän, ilmoitan eroavani
seurakuntayhtymän hallintojohtajan virasta eläkkeelle siirtymisen
johdosta 1.11.2019 lukien. Vuosilomien pitäisisen johdosta
viimeinen työssäolopäiväni tulee olemaan 30.9.2019, jolloin
seuraavan vuoden talousarvion virkamiesvalmistelu on valmis.
Toivon,
että
hyvissä
ajoin
saatu
tieto
edesauttaa
seurakuntayhtymän hyvää hallinnointia meneillään olevassa
muutostilanteessa.
Kiitän Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää mahdollisuudesta
rakentaa parempaa ihmisten seurakuntaa ja toivon sen kaikille
jäsenille ja vastuunkantajille ja työntekijöille valoisaa ja
siunauksen täyttämää tulevaisuutta.
Turussa 8.1.2019
Hannu Kallio
hallintojohtaja"

Esitys:

Kirkkoneuvosto
päättää
esittää
kirkkovaltuustolle,
että
hallintojohtaja Hannu Kalliolle myönnetään ero hallintojohtajan
virasta 1.11.2019.
Kirkkoneuvosto esittää kiitokset Hannu Kalliolle yhtymän hyväksi
tehdystä työstä ja toivottaa hänelle hyviä eläkepäiviä.
Lapsivaikutusten arviointi: Hallintojohtajan irtisanoutumisella ei
ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Nuorisotyönohjaaja
1.12.-31.12.2018

Arno

Heinosen

tehtävän

vaativuuden

1/2019

määrittäminen

41/90

ajalle

168/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteinen
kirkkoneuvosto
on
kokouksessaan
7.12.2017
määrittänyt
nuorisotyöntekijä
Arno
Heinosen
palkan
vaativuusryhmään
502/40
määräaikaisesti
ajalla
1.3.2017-30.11.2018 hänen
hoitaessaan 1.3.2017 alkaen
voimassaolleen
tehtävänkuvauksen
mukaisia
tehtäviä
(rippikouluvastaavuus).
Mikaelin seurakunnan taholta on ilmoitettu, että aikaisemmin
päätetyt muutokset ovat olleet voimassa vielä 31.12.2018
loppuun saakka, minkä vuoksi päätöstä tulisi muuttaa sen
mukaiseksi.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Arvo Heinosen tehtävän
vaativuus on ajalla 1.12.2018-31.12.2018 ollut vaativuusryhmän
502/40 mukainen.
Nuorisotyönohjaajan palkka-asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:
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Johtavan nuorisotyönohjaajan Kari Tynkkysen tehtävän vaativuuden määrittäminen ajalla
1.12.-31.12.2018
147/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.5.2017
määrittänyt johtavan nuorisotyönohjaaja Kari Tynkkysen palkan
vaativuusryhmään 503/20 ja tämän lisäksi tehtävän vaativuuden
lisääntymisen perusteella erityisenä perusteena 180,11e/kk
määräaikaisesti ajalla 1.5.-2017-30.11.2018 hänen hoitaessaan
voimassaolleen tehtävänkuvauksen mukaisia tehtäviä
(diakoniatyön sekä nuorisotyön työalajohtajuus)
Mikaelinseurakunnan taholta on ilmoitettu, että aikaisemmin
päätetyt muutokset ovat olleet voimassa vielä 31.12.2018
loppuun saakka, minkä vuoksi päätöstä tulisi muuttaa sen
mukaiseksi.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kari Tynkkysen tehtävän
vaativuus on ajalla 1.12.2018-31.12.2018 ollut vaativuusryhmän
503/20 mukainen ja tämän lisäksi tehtävän vaativuuden
lisääntymisen perusteella erityisenä perusteena 180,11e/kk
palkanlisää.
Johtavan nuorisotyönohjaajan palkka-asialla ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Päätös:
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Seurakuntasihteerien hallinnollinen asema
69/01.02.01.03/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli seurakuntasihteereiden hallinnollisen aseman muutosta edellisen kerran kokouksessaan
31.8.2017.
Käsittelyä oli edeltänyt varauspalvelutyön siirtäminen pois seurakuntasihteereiltä
erikseen
perustetulle
varauspalvelulle.
Varauspalvelu vakinaistui lopullisesti kirkkovaltuuston perustettua
keskusrekisteriin varauspalvelua hoitavien toimistosihteereiden
virat vuoden 2018 lokakuussa. Näihin virkoihin on nyttemmin
valittu vakituiset viranhaltijat. Seurakuntasihteereiden siirto
syksyllä 2017 perustui siihen olettamukseen, että seurakuntien
määrä laskisi kymmenestä kuuteen. Seurakuntasihteereiden
uudet vastuuseurakunnat määritettiin tämän ennakoidun jaon
mukaisesti.
Sijoituspaikkaa ja esimiessuhteita kuvattiin 31.8.2017 esittelyssä
seuraavasti:
Tällä
hetkellä
voimassaolevan
organisaation
viranhaltijat ja esimiehet ovat seuraavat

Sijoitusseurakunta
Pia Taponen
Katriina Kosola
Maj Röyskö
Katja
Johansson
Katri Lautjärvi
Tove Peltoniemi

Toinen
tuu

srkvas-

mukaiset

Esimies

Tuomiokirkkoseurak
unta
Mikaelinseurakunta

Heimo Rinne
Martinserk

Jouni Lehikoinen

Kaarinan seurakunta
Maarian seurakunta

Piikkiön srk
Paattisten srk

Ville Niittynen
Katri Rinne

Katariinanseurakunt
a
Åbo Svenska Församling

Henrikinsrk

Leena Kairavuo
Mia Bäck

Seurakuntasihteereiden sijaistamis- ym. järjestelyistä vastaavat
jatkossa esimiehinä toimivat kirkkoherrat, kukin omien alaistensa
osalta.
Kirkkoneuvosto
arvioinee,
että
seurakuntien
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kirkkoherrojen tulee sopivalla tavalla päättää työnkuva ja
yhteistyötavat, mukaan luettuna sijaistukset sekä virkapaikat.
Varsinainen päätös 31.8.2017 oli seuraava:
Seurakuntasihteerit
sekä
seurakuntatoimistoon
liittyvät
kustannukset
siirretään 1.11.2017 alkaen seurakuntien
kirkkoherrojen johtoon oheisen taulukon mukaisesti.
Samassa yhteydessä toteutetaan seuraavat määrärahojen siirrot
seurakunnille keskusrekisterin kustannuspaikoilta.
Seurakunnittain määrärahalisäys ja siirtyvä kustannus vuonna
2017 on seuraava:
Tuomiokirkko:
6 818 €
Mikaelinseurakunta
3 501 €
Martinseurakunta
3 433 €
Katariinanseurakunta 3 465 €
Maarian seurakunta
5 889 €
Åbo Sv
3 418 €
Henrikinseurakunta
3 427 €
Paattisten seurakunta
998 €
Kaarinan seurakunta
4 761 €
Piikkiön seurakunta
2 100 €
Kustannusten jako niiden seurakuntien osalta, joiden seurakuntasihteeri hoitaa kahden seurakunnan tehtäviä noudattaaa
periaatetta, jonka mukaan 10% seurakuntasihteerin aiheuttamista
kustannuksista annetaan kummallekin seurakunnalle ja loput
80% jaetaan jäsenmäärän 31.12.2016 suhteessa.
Kirkkoneuvosto
palaa
siirron
tarkoituksenmukaisuuden
tarkasteluun toukokuun 2020 loppuun mennessä.
Hallinnollisesti asia on jäänyt puolitiehen, kun seurakuntien yhdistymisiä ei toteutettukaan. Virkoja ei ole siirretty kirkkovaltuuston
päätöksellä seurakuntien viroiksi, mutta talousarviosiirrot ja esimiehisyydet ovat määritelty 31.5.2020 saakka päätöksestä
ilmenevällä tavalla.
Kirkkoneuvoston vuoden 2019 budjettia käsiteltäessä tehtiin yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pentti Korhosen aloite
koskien seurakuntien tiedotusresurssien lisäämistä vuodelle 2019
annettavalla vuosikohtaisella määrärahalla. Asian jatkovalmistelu
annettiin vt. talousjohtaja Jaana Hörkölle ja vuoden 2019
talousarvioon otettiin määräraha, joka mahdollistaa esimerkiksi
tiedotuksellisten työsuhteidenn perustamisen seurakuntiin. Vt.
talousjohtaja valmistelee esityksen, jolla seurakuntien esittämät
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suunnitelmat tiedotuksen resurssien vahvistamiseksi hyväksytään
ja
muutetaan
kirkkoneuvoston
päätöksellä
lopullisiksi
resursseiksi.
Osa seurakunnista on suunnitellut käyttävänsä em. aloitteessa
esitetyt varat seurakuntasihteerin työpanoksen lisäämiseen. Mikaelinseurakunnan
ja
Martinseurakunnan
osuudet
seurakuntasihteerin aiheuttamasta palkkakustannuksesta vuoden
2017 loppuosalle jakaantui 3501 € ja 3433 €. Mikaelin osuus
työpanoksesta on siis aavistuksen verran isompi, vuositasolla n.
850
€.
vastaavasti
Karariinan
seurakunnan
ja
Henrikinseurakunnan rahamäärät olivat 3465 € ja 3427 €, eli ero
on vielä pienempi.
Kumpikaan em-. seurakuntasihteereistä ei ole ollut kahdelle jaetussa virassa, esimerkiksi 50,45 % Mikaelinseurakunnan virassa
ja 49,55 % Martinseurakunnan virassa vaan he ovat olleet Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin virassa, mutta
joiden esimiehisyys ja rahoitus on määritelty edellä kuvatulla
tavalla.
Seurakuntasihteerin palkkakustannusten siirto seurakuntien talousarvioon on voimassa edelleenkin, eikä vuoden 2017
päätöksessä tehty sellaista esitystä, jonka perusteella yhteinen
kirkkovaltuusto olisi siirtänyt virkoja paikasta toiseen. Tämän
vuoksi, mikäli Mikaelinseurakunta ja Martinseurakunta ovat
tehneet
sekä
toisaalta
Katariinanseurakunta
ja
Henrikinseurakunta ovat tekemässä keskinäisellä sopimuksellä
järjestelyjä, joiden jälkeen Mikaelinseurakunta ja Katariinaseurakunta saa käyttää nykyisen jaetun seurakuntasihteerin
työpanoksen kokonaan, ei asiaa nytkään ole vielä tarpeen viedä
yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Viimeistään tämä
virkojen lopullinen sijoituspaikka tulee kuitenkin käsitellä vuoden
2020 toukokuun lopun tarkastelun jälkeen.

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että Mikaelinseurakunta vastaa jatkossa kokonaisuudessaan 1.1.2019 lukien seurakuntasihteeri Katariina Kosolan palkkaus- ym. kuluista sekä Katariinanseurakunta vastaa jatkossa kokonaisuudessaan seurakuntasihteeri Katri Lautjärven palkkaus- ym kuluista 1.3.2019
lukien. Esimiehisyyssuhteet säilyvät nykyisellään, 31.8.2017
päätöksen
mukaisina.
Seurakuntasihteereiden
palkkauskustannusten siirrossa on 10 % kohdistettu kummallekin
seurakunnalle hallinnollisia tehtäviä ajatellen ja 80 %
palkkakustannuksista on kohdistettu jäsenmäärän suhteen. Tämä
jakotapa saattaa aiheuttaa vuonna 2019 pienehkön virheen
edellä esiteyn neljän seurakunnan määrärahoihin, mutta vt. ta-
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lousjohtaja tuo asian syksyisessä lisätalousarviokäsittelyssä
käsiteltäväksi ja päätettäväksi, mikäli virhe osoittautuu vähäistä
suuremmaksi.
Kirkkoneuvosto
palaa
seurakuntasihteereiden
siirron
tarkoituksenmukaisuuden tarkasteluun toukokuun 2020 loppuun
mennessä.
Päätös:
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Tiedotus- ja viestintämäärärahan jakaminen paikallisseurakunnille
23/02.00.01/2019
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

vt. talousjohtaja

Esittely:

Kirkkoneuvoston kokouksessa 10.10.2018 Pentti Korhonen teki
esityksen viestintäresurssien lisäämisestä seurakuntiin ja seurakuntayhtymään. Esitys on 4,25 viestintäsihteerin viran henkilötyövuodesta, mikä jakaantuisi paikallisseurakuntien kesken.
Esitys on, että ”kukin seurakunta itse voisi ratkaista, miten
viestinnän
lisäresurssin
käyttäisi.
Seurakunnalla
olisi
mahdollisuus halutessaan käyttää viestinnän osuus myös
sihteerin
kokoaikaiseen
palkkaamiseen
siten,
että
seurakuntasihteeri (50 %) toimisi myös viestintäsihteerinä (50 %)
ja näin yhden seurakunnan sihteerin virasta muodostuisi 100 %
toimisto- ja viestintäsihteerin virka. Halutessaan kaksi seurakuntaa voisi myös ottaa yhteisen viestintäsihteerin.”
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa, että määrärahaa seurakunnalliseen toimintaan varataan tätä varten 178.000 euroa, ja muilta
osin antoi asian vt. talousjohtajan valmisteltavaksi.
Seurakunnalliseen
toimintaan
on
perustettu
kustannuspaikka, johon koko lisäresurssi 178.099
budjetoitiin.

uusi
euroa

Kokouksessa
22.11.2018
kirkkoneuvosto
päätti,
että
seurakunnille tiedotus- ja viestintämääräraha jaetaan siten, että
kirkkovaltuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen seurakunnat
laativat suunnitelman lisäresurssin käytöstä, käsittelevät sen
seurakuntaneuvostossa
ja
lähettävät
sen
yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Yhteisen
kirkkoneuvoston
päätöksellä
määräraha siirretään tältä kustannuspaikalta paikallisseurakuntaan.
Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on 24.10.2018 §85
päättänyt
ostaa
Martinseurakunnan
viestintäsihteerin
työpanoksesta
40%:n
osuuden
määräajaksi
1.1.2019-31.12.2020.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on 28.11.2018
§181 tehnyt päätöksen, että se ostaa Maarian seurakunnalta
vuonna 2019 viestintäsihteerin kokoaikaisesta työpanoksesta 50
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%.
Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on 11.12.2018 §169
päättänyt perustaa palvelusihteerin työsuhteen vuodeksi 2019.
Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on 12.12.2018 §144
tehnyt
esityksen
yhteiselle
kirkkoneuvostolle
edelleen
esitettäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Mikaelinseurakunta
saisi 1.1.2019 lukien oman seurakuntasihteerin, jonka
toimenkuvaan kuuluvat viestintäsihteerin tehtävät, ja että
tehtävään siirretään nykyinen seurakuntasihteeri Katriina Kosola.
Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on 19.12.2018 §184
päättänyt palkata yhdessä Henrikinseurakunnan kanssa yhteisen
työsopimussuhteisen
seurakuntasihteerin
1.3.2019
lukien
edellyttäen, että Henrikinseurakunta hyväksyy asian osaltaan.
Katariinanseurakunta on 19.12.2018 §153 päättänyt, että seurakuntasihteeri Katri Lautjärvi palkataan Katariinanseurakunnan
seurakunta- ja viestintäsihteerin 100%:een virkaan 1.3.2019
alkaen.
Åbo Svenska församlingen, Kaarinan seurakunta, Piikkiön seurakunta ja Paattisten seurakunta eivät ole vielä käsitelleet päätöstä
tiedotus- ja viestintäresurssien käytöstä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Tuomiokirkkoseurakunnalle, Mikaelinseurakunnalle, Martinseurakunnalle, Katariinanseurakunnalle,
Maarian seurakunnalle ja Henrikinseurakunnalle kullekin
myönnetään 20.953 euron lisäresurssi tiedotukseen ja
viestintään. Määräraha siirretään kustannuspaikalta 1132100100
Seurakuntien tiedotus ja viestintä kunkin paikallisseurakunnan
ilmoittamalle kustannuspaikalle.
Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Päätös:
Liitteet

Liite 8
Liite 9

Jakelu

Esitys viestintäresurssin lisäämisestä seurakuntiin ja
seurakuntayhtymään Pentti Korhonen
Lausunnot seurakunnilta koskien viestintäresurssien
käyttöä

Tuomiokirkkoseurakunta
Mikaelinseurakunta
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Liisa Laukkasen testamentti
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Liisa Laukkanen (k. 10.7.2017) oli 20.11.2009 laatinut
testamentin. Perunkirjoitus on toimitettu 22.8.2018. Testamentti
sisältää seuraavan määräyksen:
”Koti-irtaimistoni on kokonaisuudessaan menevä… Kaikki muu
omaisuuteni on menevä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään
kuuluvalle Henrikin seurakunnalle käytettäväksi lasten ja nuorten
hyväksi.”
Testamentissa
on
määräys
myös
hautauksesta
ja
haudanhoidosta. Testamentti ja perukirja ovat nähtävillä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Seurakunnille tai seurakuntayhtymälle osoitetut testamenttilahjoitukset liitetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän testamenttija lahjoitusrahastoon, jonne perustetaan testamentin sisältöä
kuvaava rahasto. Testamenttirahastoon tulee perustettavaksi
Liisa Laukkasen rahasto.
Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys:

Kirkkoneuvosto
päättää
perustaa
testamenttija
lahjoitusrahastoon Liisa Laukkasen rahaston ja tallettaa siihen
kuolinpesästä seurakuntayhtymälle osoitetut varat.
Ei oikaisuvaatimusta.

Päätös:
Jakelu

Turun Henrikinseurakunta
Kiinteistötoimisto
Taloustoimisto
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Sisäisen tarkastuksen raportti käteiskassojen tilityksestä pääkassaan
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n sisäinen tarkastaja KTM
Aki
Pennanen
on
suorittanut
Turun
ja
Kaarinan
seurakuntayhtymässä sisäisen tarkastuksen seurakuntayhtymän
ja sen yksiköiden tietojen käsittelystä riskien arvioinnin
näkökulmasta.
Tarkastuksen
tavoitteena
oli
varmistaa
käteiskassojen tilittämisen prosessi ja käytännöt sekä varmentaa,
että käteiskassojen tilittämisen sisäinen valvonta on asianmukaista ja riittävää. Tarkastus suoritettiin haastattelu- ja pistotarkastuksena 23.–24.8.2018 seurakuntayhtymän toimitiloissa sekä kahvila
Poijussa ja Café Mikaelissa.
Raportin mukaan tarkastuksen kohteena olleiden käteiskassojen
tilitys pääkassaan toimii tarkoituksenmukaisesti. Riskinä on
toimijoiden vähyys, jolloin saattaa syntyä vaarallisia työketjuja.
Tarkastuksen perusteella kahviloissa toimivien vapaaehtoisten
henkilöiden
määrä
jakaantuu
epätasaisesti,
ja
uusia
vapaaehtoisia toimijoita tulisi houkutella mukaan toimintaan.
Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei oikaisuvaatimusta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto
merkitsee
tietoonsa
saaduksi
Tuokko
Tilintarkastus Oy:n laatiman raportin Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän käteiskassojen tilityksestä pääkassaan.
Samalla kirkkoneuvosto päättää lähettää sisäisen tarkastuksen
raportin yhtymän seurakunnille ja yksiköille käsiteltäväksi.

Päätös:
Liitteet

Liite 10 Käteiskassojen tilitys taloustoimiston pääkassaan, sisäisen
tarkastuksen raportti

Jakelu

Paikallisseurakunnat
Hautatoimisto
Keskusrekisteri
Tuomiokirkon myyntipiste
Ravintola Naakka
Kahvila Poiju
Café Mikael
Karderoopi
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KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
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Sisäisen tarkastuksen raportti luottokorttien käytöstä ja käytön selvityksistä
97/00.03.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd:n sisäinen tarkastaja KTM
Aki
Pennanen
on
suorittanut
Turun
ja
Kaarinan
seurakuntayhtymässä sisäisen tarkastuksen luottokorttien
käytöstä ja käytön selvityksistä. Tarkastuksen tavoitteena oli
varmentaa luottokortin käyttämistä ja luottokorttitapahtumien
selvityksiä sekä niiden asianmukaisuutta.
Riskiksi arvioitiin, että seurakuntayhtymässä ei noudateta luottokorttien ohjeistuksia, käytön selvitykset puuttuvat tai eivät ole
riittäviä. Tarkastus tehtiin aineistotarkastuksena 11.–12.10.2018
seurakuntayhtymässä ja lisäksi tilintarkastusyhteisön toimitiloissa
vuoden 2018 luottokorttiostoista.
Tarkastuksen perusteella luottokorttien käyttö on melko hyvällä
tasolla, mutta luottokorttien haltijoita tulee muistuttaa siitä, että
ostosten yhteyteen on liitettävä asianmukaisessa aikataulussa
kaikki ostoksiin liittyvät tositteet.
Luottokorttien selvityksestä (riviteksti) on selvittävä mihin ostos
liittyy, ja että ostos kuuluu seurakuntayhtymälle.
Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei oikaisuvaatimusta.

Esitys:

Kirkkoneuvosto
merkitsee
tietoonsa
saaduksi
Tuokko
Tilintarkastus Oy:n laatiman raportin Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän luottokorttien käyttämisestä ja käytön
selvityksestä. Samalla kirkkoneuvosto päättää lähettää sisäisen
tarkastuksen raportin yhtymän seurakunnille ja yksiköille
käsiteltäväksi.

Päätös:
Liitteet

Liite 11 Sisäisen tarkastuksen raportti luottokorttien käytöstä ja
käytön selvityksistä

Jakelu

Paikallisseurakunnat
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Seurakuntayhtymän yksiköt
Tuokko Tilintarkastus Oy
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
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Ennakkotietoa talouden toteutumisesta 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Vuoden 2018 uloslaskutus on suurimmaksi osaksi tehty,
joulukuun vuokrat puuttuvat vielä kirjanpidosta. Toimintatuottojen
toteutuma näyttää joulukuun arvioitujen vuokrien kanssa noin
10,8 ME. Sisäiset toimintatuotot ovat noin 1,4 ME ja ulkoiset
toimintatuotot noin 9,4 ME euroa.
Henkilöstökulut ovat 19 ME, toteutumaprosentti on 97. Vielä on
tulossa maksuun joulukuulta tuntipalkkoina maksettujen palkkojen
osuus ja joitakin kokouspalkkioita, jotka ovat jääneet maksamatta.
Näiden vaikutus henkilöstökuluihin ei kuitenkaan ole suuri.
Muut toimintakulut ovat noin 18 ME, ostolaskuja on vielä jonkin
verran tulossa. Toimintakulujen toteutuminen on tällä hetkellä 97
prosenttia. Toimintakate on -26 ME.
Kirkollisveroja kertyi yhteensä 30,4 miljoonaa euroa, mikä on 5,3
miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Joulukuun kirkollisverotuloksi jäi 318t euroa, koska joulukuun tilityksessä oli huomioitu
takaisinperintä, joka ennen on tapahtunut marraskuussa.
Tilitykseen sisältyy myös puolet maksettavista jäännösveroista
edellisiltä vuosilta.
Taulukossa esitetään kirkollis- ja yhteisöverojen kertymä sekä
valtion avustus 31.12:

Seurakuntayhtymän kirkollisverotuloista jäi verotuskustannusten
ja sosiaalimaksu- sekä verotilitysten vuoksi 66t euroa
vähennettäväksi tammikuun tilityksessä. Verotulojen toteutumaksi
tuli 99,3 %.
Keskusrahastomaksut olivat 2,9 ME, ja niiden toteutumaprosentti
on 99. Rahoitustuotot ja -kulut eivät ole vielä joulukuulta
kirjaantuneet, mutta suurten arvonalentumisten (noin 1,7 ME)
vuoksi rahoitustuottoja ei tule.
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Vuosikate jää noin +5,7 ME. Tilikauden poistot ovat noin 3,6 ME
ja tilikauden tulokseksi muodostuu noin +2 ME.
Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei oikaisuvaatimusta.
Esitys:
Päätös:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen ennakkotiedon vuoden
2018 talouden toteutumisesta.
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Taloustoimiston nimenkirjoitusoikeudet vuonna 2019
16/02.02.01.00/2019
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Kirkkovaltuuston 15.6.2017 hyväksymän taloussäännön 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
toimistosihteeri Tanja Viljanto
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: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

Päätös:
Jakelu

Pankit ja muut rahoituslaitokset
Nimenkirjoitusoikeuden saaneet henkilöt
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Hankintavaltuuksien myöntäminen vuodeksi 2019
21/02.02.01.00/2019
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Hyväksytyn hankintaohjeen (22.6.2011 § 367) mukaisesti kirkkoneuvosto vahvistaa vuosittain tammikuussa hankintoja tekevien
viranhaltijoiden hankintarajat. Yksiköiden päälliköt määrittävät
yksikköjen viranhaltijat, jotka tekevät hankintoja.
Hankintarajojen määrittämisestä on kulunut jo aikaa, ja
ohjeistuksen mukaisesti on päätös hankintarajoista päivitettävä.
Aiemmin (2011) on hankintarajat määritetty seuraavasti:
hallintojohtaja
hautaustoimen päällikkö
kiinteistöjohtaja
talousjohtaja
tietohallintopäällikkö

30.000 euroa
30.000 euroa
35.000 euroa
30.000 euroa
30.000 euroa

Näitä suuremmat hankinnat on tuotava kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat
vuodeksi 2019 seuraavasti:
hallintojohtaja
hautaustoimen päällikkö
kiinteistöjohtaja
talousjohtaja
tietohallintopäällikkö

30.000 euroa
30.000 euroa
35.000 euroa
30.000 euroa
30.000 euroa

Näitä suuremmat hankinnat on tuotava kirkkoneuvoston päätettäväksi.
Kirkkoneuvosto toteaa, että hankintarajat eivät koske kirkkovaltuuston vuodelle 2019 vahvistamaa talousarvion investointisuunnitelmaa.
Päätös:
Jakelu

Hallintojohtaja
Kiinteistöjohtaja
Talousjohtaja
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Ulkoisten tilintarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi 2019-2022
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

1. Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
ulkoisen tilintarkastuksen palvelut yhteisen kirkkovaltuuston toimikaudeksi 2019-2022. Palveluihin kuuluu myös IT-yhteistyöalueen
tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastaminen, jota Turun ja
Kaarinan
seurakuntayhtymä
hallinnoi,
sekä
Turun
Diakoniasäätiön (Turun diakoniasäätiö - Diakonistiftelsen i Åbo
sr) ulkoinen tilintarkastus.
Tilintarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun
mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Lakisääteisen tilintarkastuksen tekijä tarkastaa myös erikseen määriteltyjä kohteita,
esimerkiksi EU-projektiin ja rakennusavustuksiin liittyvät tilitykset.
Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jonka tarkoituksena on
vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia
koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymällä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla
tavalla määräysvalta Turun Diakoniasäätiössä, joka yhdistellään
seurakuntayhtymän
konsernitaseeseen.
Sen
vuoksi
seurakuntayhtymän kilpailutus suoritettiin puitejärjestelynä, joten
saadaan
joustavuutta
Diakonisäätiön
mahdollisiin
tilintarkastushankintoihin samalta toimittajalta.
Ulkoisen tilintarkastuspalvelun hankinnan kohteen kuvauksessa
on ilmoitettu arviona, että ulkoista tilintarkastusta varten
tarvittavien
tarkastuspäivien
määrä
on
yhteensä
25
tarkastuspäivää. IT-alueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden
tarkastaminen muodostaa erillisen osion tarkastustehtävää ja
tarkastuspäivien määräksi arvioidaan 2 tarkastuspäivää.
Hankinnan kohteen kuvauksessa on myös ilmoitettu, että
tarkastuspäivien määrät ovat vain arvioita ja että seurakuntayhtymä ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomääriin.
Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta.
2. Hankintamenettely
Hankintamenettelynä
käytettiin
avointa
menettelyä.
Hankintailmoitus liitteineen julkaistiin 3.12.2018 kansallisena
hankintailmoituksena
ilmoituskanavassa
www.hankintailmoitukset.fi.
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3. Tarjousten määräaika ja saadut tarjoukset
Tarjous liitteineen oli toimitettava kirjaamoon 31.12.2018 klo
15.00 mennessä. Tarjouspyynnössä edellytettiin tarjoajia
toimittamaan seuraavat lomakkeet täydennettyinä: Tarjoajaa
koskevat
vaatimukset,
palvelua
koskevat
vaatimukset,
osaamislomakkeet, hinnat sekä tarjouksen allekirjoittaminen.
Tarjouksen mukana tuli toimittaa sama aineisto sähköisenä.
Määräaikaan
mennessä
tarjouksen
jätti
kolme
tilintarkastusyhteisöä:
TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, 31.12.2018 klo 12.16
BDO Audiator Oy, 31.12.2018 klo 13.10
KPMG Oy Ab, 31.12.2018 klo 13.26
4. Tarjoajien soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi
BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset täyttivät tarjoajia
koskevat vaatimukset.
TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n osalta laadunvarmistusjärjestelmän kuvaus oli riittämätön. Kuvauksesta ei selvinnyt laadunvarmistuksen sisältö eikä se, miltä osin ja missä laajuudessa
laadunvarmistusdokumentti koskee TALVEA Julkishallinnon
Palvelut Oy:tä. Tarjouspyynnössä (liite 2) edellytettiin, että
päävastuullisen tilintarkastajan käyttämillä avustavilla tarkastajilla
kullakin on riittävät tiedot, taidot ja pätevyys tarkastaa Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymää päävastuullisen tilintarkastajan
alaisuudessa. TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n osalta ei
täyty avustavaa tilintarkastajaa koskeva vaatimus ottaen
huomioon seurakuntayhtymän ulkoisen tilintarkastuksen laajuus
ja sisältö.
5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
Kaikki tarjoajat olivat toimittaneet pyydetyt liitteet. BDO Audiator
Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Molemmat tarjoajat täyttivät palvelua ja osaamista koskevat vaatimukset.
TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjouksesta puuttui tarjouspyynnön liitteen 3 kohdissa 3.3 ja 4.3 edellytetyt kuvaukset
siitä, että päävastuullisella tilintarkastajalla/päävastuullisen
tilintarkastajan varahenkilöllä on tilintarkastuksen ohella
osaamista konsernitilinpäätöksen, rahoitus- ja sijoitustoiminnan,
arvonlisäveroasioiden sekä tietohallinnon ja -turvallisuuden
tarkastamisesta. Lisäksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ei
ollut ilmoittanut tarjoushintaa tarjouspyynnön mukaisesti.
Kokonaisvertailuhintaa ei ilmoitettu yksiselitteisesti €/h.
6. Tarjouksen hylkääminen
TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n tarjousta ei otettu
vertailuun, vaan tarjous tulee hylätä, koska se ei täyttänyt kaikkia
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tarjoajia koskevia vaatimuksia ja tarjous katsottiin tarjouspyynnön
vastaiseksi. Tarjouksen hylkäämisperusteet oli ilmoitettu
tarjouspyynnön kohdassa 9.
7. Tarjousten vertailu
Hankinnan
valintaperusteena
on
kokonaistaloudellinen
edullisuus. Tarjousten vertailuperusteet olivat seuraavat:
1. Laatu, painoarvo yhteensä 40 % jakautuen seuraaviin
alakohtiin:
- päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen, yhteensä 20 %
- päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilön osaaminen, 20 %
2. Hinta, painoarvo yhteensä 60 %
Laatuvertailu
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään seuraavasti: Päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen arvioidaan hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella.
Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavalla referenssillä tarkoitetaan päävastuullisen tilintarkastajan kokemusta palvelukeskuskonseptissa toimivan yli 300:n työntekijän (palveluksessa yli 300
henkilöä) seurakunta- tai kuntatalouden ulkoisen tilintarkastuksen
toimeksiannon toteuttamisesta.
Vähimmäisvaatimuksena on yksi (1) hankinnan kohdetta
sisällöltään vastaava referenssi ulkoisesta tilintarkastuksesta
kirkkovaltuuston toimikaudelta 2015-2018. Tarjousten vertailussa
otetaan huomioon vähimmäisvaatimuksen ylittävä osaaminen.
Päävastuullisen tilintarkastajan referenssien sisällön vertailu tehdään tarjoajan liitteellä 4 a. antamien tietojen perusteella.
Vertailussa huomioidaan enintään viisi (5) hankinnan kohdetta
vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta
referenssistä saa 4 pistettä ja maksimissaan tästä kohdasta voi
saada 20 pistettä.
Vastaavalla tavalla tuli arvioida päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilön osaaminen. Referenssin sisällön vertailu tehtiin
tarjoajan liitteellä 4 b. antamien tietojen perusteella.
Laatuvertailun yhteenveto ja olennaiset perusteet pisteytykselle
on esitetty seuraavassa:
Päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen, yhteensä 20 %
Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavat referenssit.
Pisteytys: 4 pistettä

BDO Audiator Oy

KPMG Oy Ab

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä 3 referenssiä, joista jokainen
täyttää asetetut vaati-

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä 5 referenssiä,
joista jokainen täyttää
asetetut vaatimukset ja
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Pisteytys: 4 pistettä
/hyväkysytty referenssi
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Laatupisteet yhteensä
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mukset ja voidaan hyväksyä vertailussa.
12
BDO Audiator Oy

voidaan hyväksyä vertailussa.
20
KPMG Oy Ab

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä 3 referenssiä, joista jokainen
täyttää asetetut vaatimukset ja voidaan hyväksyä vertailussa.
12
24

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä 5 referenssiä,
joista jokainen täyttää
asetetut vaatimukset ja
voidaan hyväksyä vertailussa.
20
40

Laatuvertailussa BDO Auditor Oy sai yhteensä 24 pistettä ja
KPMG Oy Ab yhteensä 40 pistettä.
Hintavertailu
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että hintavertailu tehdään seuraavasti:
Hintavertailu tehdään tarjoajan liitteellä 5 ilmoittamien hintojen perusteella. Halvin kokonaisvertailuhinta saa täydet pisteet (eli 60
pistettä). Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla (halvin kokonaisvertailuhinta/vertailtava kokonaisvertailuhinta) x 60 pistettä.
Kokonaisvertailuhinta tuli ilmoittaa yksikössä euroa/tunti (€/h).
Hintavertailu on esitetty seuraavassa:
Tarjoaja
Vertailuhinta €/h
BDO Audiator Oy
211
KPMG Oy Ab
219,50

Pisteet
60
57,68

8. Tarjoajan valinta
Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun voittaa eniten pisteitä
saanut tarjous.
Tarjousvertailun yhteenveto on seuraavassa paremmuusjärjestyksessä:
Tarjoaja
KPMG Oy Ab
BDO Audiator Oy

Hintapisteet Laatupisteet
57,68
40
60
24

Kokonaispisteet
97,68
84

Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoajaksi suoriutui KPMG Oy Ab.
Tarjousasiakirjat, tarjousten avauspöytäkirjat sekä tarjousten vertailutaulukko ovat nähtävänä kokouksessa.
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Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hylkää
TALVEA Julkihallinnon Palvelut Oy:n tarjouksen.
Kirkkoneuvosto

päättää

esittää

kirkkovaltuustolle,

että

seurakuntayhtymän

ulkoisten

tilintarkastuspalvelujen

vuosiksi
2019–2022 tehdään KPMG Oy Ab:n kanssa.
Päätös:
Jakelu

Kirkkovaltuusto

hankintasopimus
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Sisäisten tarkastuspalveluiden hankinta vuosiksi 2019-2022
Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijä:

vt. talousjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kilpailuttanut sisäiset
tarkastuspalvelut vuosiksi 2019-2022.
1. Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
sisäisen tarkastuksen palvelut yhteisen kirkkovaltuuston
toimikaudeksi 2019-2022.

koskevat

Hankinnan
tarkastuspäivien
sitoudu

Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely, jonka tarkoituksena on
vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia
ehdot, kuten hinnat ja suunnitellut määrät.
Sisäisen tarkastuspalvelun hankinnan kohteen kuvauksessa on
ilmoitettu arviona, että sisäistä tarkastusta varten tarvittavien
tarkastuspäivien määrä on yhteensä 30 tarkastuspäivää.
kohteen kuvauksessa on myös ilmoitettu, että
määrät ovat vain arvioita ja että seurakuntayhtymä ei
mihinkään vähimmäisostomääriin.
Hankinta on kokonaisarvoltaan kansallisen kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta, mutta EU-kynnysarvon alittava hankinta.
2. Hankintamenettely
Hankintamenettelynä
liitteineen

Hankintailmoitus
hankintailmoituksena
www.hankintailmoitukset.fi.

käytettiin
julkaistiin
HILMA-

avointa
menettelyä.
3.12.2018
kansallisena
ilmoituskanavassa

3. Tarjousten määräaika ja saadut tarjoukset
Tarjous liitteineen oli toimitettava kirjaamoon 31.12.2018 klo
15.00
mennessä. Tarjouspyynnössä edellytettiin tarjoajia
toimittamaan
seuraavat lomakkeet täydennettyinä:
Tarjoajaa koskevat
vaatimukset,
palvelua
koskevat vaatimukset, osaamislomakkeet,
hinnat
sekä
tarjouksen allekirjoittaminen. Tarjouksen mukana tuli
toimittaa sama aineisto sähköisenä.
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4. Tarjoajien soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi
BDO Audiator Oy:n ja KPMG Oy Ab:n tarjoukset täyttivät tarjoajia
koskevat vaatimukset.
5. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

liitteet
mukaisia. Molemmat
koskevat vaatimukset.

Molemmat annetut tarjoukset täyttivät tarjoajia koskevat
vaatimukset. Molemmat tarjoajat olivat toimittaneet pyydetyt
ja tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnön
tarjoajat täyttivät palvelua ja osaamista
6. Tarjousten vertailu
Hankinnan

edullisuus.

valintaperusteena
on
kokonaistaloudellinen
Tarjousten vertailuperusteet olivat seuraavat:
1. Laatu, painoarvo yhteensä 40 % jakautuen seuraaviin

alakohtiin:
-päävastuullisen sisäisen tarkastajan osaaminen, yhteensä 20
%
-päävastuullisen sisäisen tarkastajan varahenkilön osaaminen,
yhteensä 20 %
2. Hinta, painoarvo yhteensä 60 %
Laatuvertailu
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään
seuraavasti:
Päävastuullisen sisäisen tarkastajan osaaminen arvioidaan hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavien referenssien perusteella.
Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavalla referenssillä
tarkoitetaan päävastuullisen sisäisen tarkastajan kokemusta
palvelukeskuskonseptissa toimivan yli 300:n työntekijän
(palveluksessa yli 300 henkilöä) seurakunta- tai kuntatalouden
sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttamisesta.
sisällöltään

Vähimmäisvaatimuksena on yksi (1) hankinnan kohdetta
vastaava referenssi sisäisestä tarkastuksesta kirkkovaltuuston
toimikaudelta 2015-2018.
Tarjousten vertailussa otetaan huomioon vähimmäisvaatimuksen
ylittävä osaaminen.
Päävastuullisen sisäisen tarkastajan referenssien sisällön vertailu
tehdään tarjoajan liitteellä 4 a. antamien tietojen

perusteella.
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Vertailussa huomioidaan enintään viisi (5) hankinnan kohdetta
vastaavaa referenssiä. Kustakin hankinnan kohdetta vastaavasta
referenssistä saa 4 pistettä ja maksimissaan tästä kohdasta voi
saada 20 pistettä.
Vastaavalla
tarkastajan
vertailu tehtiin
antamien tietojen perusteella.
on

KPMG

tavalla tuli arvioida päävastuullisen sisäisen
varahenkilön osaaminen. Referenssin sisällön
tarjoajan liitteellä 4 b.

Laatuvertailun yhteenveto ja olennaiset perusteet pisteytykselle
esitetty seuraavassa.
Päävastuullisen tilintarkastajan osaaminen, yhteensä 20 %

BDO Audiator Oy

KPMG Oy Ab

Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavat referenssit.
Pisteytys: 4 pistettä
/hyväkysytty referenssi

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä yhden referenssin. Referenssi täyttää
asetetut vaatimukset ja
se voidaan hyväksyä vertailussa.

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä 4 referenssiä,
joista jokainen täyttää
asetetut vaatimukset ja
voidaan hyväksyä vertailussa.

Pisteet

4

16

Päävastuullisen tilintarkastajan varahenkilön osaaminen, yhteensä 20 %

BDO Audiator Oy

KPMG Oy Ab

Hankinnan kohdetta sisällöltään vastaavat referenssit.
Pisteytys:
4 pistettä
/hyväkysytty referenssi

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä yhden referenssin. Referenssi täyttää
asetetut vaatimukset ja
se voidaan hyväksyä vertailussa.

Tarjoaja on ilmoittanut
yhteensä 2 referenssiä.
Molemmat referenssit
täyttävät asetetut vaatimukset ja voidaan hyväksyä vertailussa.

Pisteet

4

8

Laatupisteet yhteensä

8

24

Laatuvertailussa BDO Auditor Oy sai yhteensä 8 pistettä ja
Oy Ab yhteensä 24 pistettä.
Hintavertailu
Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että laatuvertailu tehdään
seuraavasti:
Hintavertailu tehdään tarjoajan liitteellä 5 ilmoittamien hintojen
perusteella. Halvin kokonaisvertailuhinta saa täydet pisteet (eli 60
pistettä). Muiden tarjoajien pisteet lasketaan kaavalla
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(halvin
kokonaisvertailuhinta/vertailtava
kokonaisvertailuhinta) x 60 pistettä.
Kokonaisvertailuhinta tuli ilmoittaa yksikössä euroa/tunti (€/h).
Hintavertailu on esitetty seuraavassa:
Tarjoaja
BDO Audiator Oy
KPMG Oy Ab

Vertailuhinta €/h
280
219,50

Pisteet
47,04
60
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7. Tarjoajan valinta
Tarjouspyynnön mukaan tarjouskilpailun voittaa eniten pisteitä
saanut tarjous. Tarjousvertailun yhteenveto on seuraavassa
paremmuusjärjestyksessä:
Tarjoaja
KPMG Oy Ab
BDO
Audiator
Oy

Hintapisteet
60
47,04

Laatupisteet
24
8

Kokonaispisteet
84
55,04

Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti
edullisimmaksi tarjoajaksi suoriutui KPMG Oy Ab.
Sama tilintarkastusyhteisö ei kuitenkaan voi hoitaa sekä sisäistä
tarkastusta että ulkoista tilintarkastusta. Tarjousta antaessaan
tarjoajan piti tehdä valinta sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen
tilintarkastuksen välillä siinä tapauksessa, että tarjoaja saa eniten
pisteitä molemmissa vertailuissa.

joten
Audiator Oy.

23
Esitys:

KPMG Oy Ab oli tehnyt valinnan ulkoiseen tilintarkastukseen,
sisäisen tarkastuksen tuottajaksi valitaan BDO

Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuspalvelun hankintasopimus
vuosiksi 2019–2022 tehdään BDO Audiator Oy:n kanssa.
Ei oikaisuvaatimusta.

Päätös:
Jakelu

Kirkkovaltuusto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

1/2019

72/90

33
Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden tarkistus 1.1.2019 alkaen
25/01.02.02.01/2019
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Hallintojohtaja Hannu Kallio

Esittely:

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita on tarkistettu edellisen
kerran 1.1.2015 alkaen. On tarpeellista huolehtia, että luottamushenkilöiden kokouspalkkion tasosta päätetään aika ajoin.
Oheinen esitys perustuu n. 3% korotukseen verrattuna neljän
vuoden aikaiseen päätökseen.
Esitys uudeksi kokouspalkkiosäännöksi:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kokouspalkkiosääntö
1§
Luottamuselinten kokouspalkkioluokat ja palkkiot ovat seuraavat:
I

palkkioluokkaan luetaan kirkkovaltuusto,
kirkkoneuvosto,
seurakuntaneuvosto,
kirkkovaltuuston
asettama johtokunta sekä
kirkkovaltuuston asettama
rakennustoimikunta
II
palkkioryhmään luetaan muut luottamuselimet, mm.
seurakuntaneuvostojen työvaliokunnat
Palkkiot (1.1.2019 lukien) edellä olevan luokituksen mukaan:
I
palkkioluokka
62 € (vanha 60 €)
II
palkkioluokka
52 € (vanha 50€)
Uusi kokouspalkkio maksetaan jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa uutta kolmen tunnin jaksoa kohden.
2§
Alla mainituille luottamushenkilöille
suuruiset vuosipalkkiot:

suoritetaan

seuraavan

Kiinteän omaisuuden ja irtaimen omaisuuden tarkastajien
puheenjohtajat
160 € (vanha 155 €)
Kiinteän omaisuuden ja irtaimen omaisuuden
tarkastajat
105 € (vanha 100 €)
Jokaiselta kokoukselta maksetaan vuosipalkkion lisäksi 1 §:ssä
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puolitettu kokouspalkkio sekä puolitettu kokouspalkkio jokaista yli
kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.
3§
Hallintoelimen puheenjohtajana toimivalle suoritetaan jäsenille
maksettava kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, paitsi
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, jolle palkkio maksetaan 100
%:lla korotettuna.
Hallintoelimen
sihteerille
voidaan
suorittaa
erillinen
kirkkoneuvoston vahvistama palkkio, jos työtä ei voida katsoa
asianomaisen virkatehtäviin kuuluvaksi ja jos sihteerille
kokouksessa suoritettavien töiden lisäksi kuuluu huomattavassa
määrin muita valmistelu-, täytäntöönpano- tai muita tehtäviä.
Esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyisi tarkistetun kokouspalkkiosäännön 1.1.2019 alkaen.
Ilmoitus kirkkovaltuustolle.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden määrittämisellä ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:
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34
Asunto-osakkeen myynti (Linnankatu 51 D 133, Turku)
17/03.01.01.00/2019
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Seurakuntayhtymä sai testamentin, joka sisälsi mm. asunto-osakkeen osoitteessa Linnankatu 51 D 133, Turku. Testamentin varat
on osoitettu seurakuntayhtymän diakoniatyölle ja siten
asunto-osake laitettiin myyntiin.
Asunnosta on saatu tarjouksia. Asunto ja korkein tarjoushinta
kuuluvat seuraavasti:
Asunto Oy Linnanrinne, Linnankatu 51 D 133, Turku.
Rakennus on valmistunut vuonna 1967, huoneisto käsittää kaksi
huonetta ja keittiön kooltaan 51 m2 seitsemännessä kerroksessa.
Asunnosta saatu korkein tarjous on suuruudeltaan 158.500 €,
joka on velaton kauppahinta. Asunnon lainaosuus on n. 7.926,95
€, jolloin ostaja maksaa seurakuntayhtymälle 150.573,05 €. Kiinteistötoimiston mielestä saatava kauppahinta on hyväksyttävissä
ja esittää, että asunto myydään. Asunnossa ei ole vuokralaista.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää myydä seuraavin ehdoin
asunto-osakkeen osoitteessa Linnankatu 51 D 133, Turku:
- asunto-osakkeiden nrot 72311 - 72659
- velaton kauppahinta 158.500 €
- osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on n. 7.926,95 €. Ostaja ottaa
vastatakseen lainaosuuden, jolloin käteisenä maksettu kauppasumma on n. 150.573,05 €.
- kauppahinta maksetaan viimeistään 31.1.2019
- omistus- ja hallintaoikeus siirtyy koko kauppahinnan maksun
jälkeen
- ostaja vastaa yhtiövastikkeesta, yhtiölle suoritettavista
maksuista ja
muista huoneistoon kohdistuvista maksuista omistus- ja hallintaoikeuden siirtymisen jälkeen.
Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa vuokrauspäällikkö Riku Lehtimäen allekirjoittamaan asunnon kauppakirjan ja ottamaan
vastaan kauppahinnan, siirtämään sen seurakuntayhtymän
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pankkitilille sekä siirtämään asunnon osakekirjat ja luovuttamaan
ne ostajalle.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa
pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksen jälkeen.
Lapsivaikutusten arviointi: Asunto-osakkeen myynnillä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:
Jakelu

Vuokrauspäällikkö Riku Lehtimäki
Diakoniajohtaja Teemu Hälli
Taloustoimisto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Esityslista

Yhteinen kirkkoneuvosto

17.01.2019

1/2019

76/90

35
Lausuntopyyntö Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksen valmistelusta
216/03.02.01.00/2017
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Turun kaupunki laatii osayleiskaavaa Satava-Kakskerran alueelle.
Kaupunkiympäristötoimiala on pyytänyt 13.12.2018 päivätyllä kirjeellä
lausuntoa
osayleiskaavaehdotuksen
valmistelusta.
Lausunto tulee antaa 31.1.2019 mennessä. Lausuntopyyntö
karttaliitteineen on esityksen liitteenä. Lausuntopyyntö on
luettavissa
myös
turku.fi
internetsivuilla:
www.turku.fi/satava-kakskerran-osayleiskaava.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.10.2017 viimeksi käsitellyt
Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotusta ja antoi siitä lausuntonsa. Asian esittely ja lausunto on liitteenä.
Nyt lausuntopyynnöllä olevassa osayleiskaavaehdotuksessa ei
ole laisinkaan huomioitu niitä seikkoja, joita seurakuntayhtymä
11.8.2017 päivätyssä lausunnossaan esitti ja lisäksi ehdotukseen
on tullut lisärajoituksia.
Seurakuntayhtymä omistaa osayleiskaavaluonnoksen alueella
maa-alueita Hennalassa, Annalassa, Heinänokassa, Kakskerran
kirkon ympäristössä, Sinapissa ja Järvistensaaressa.
Hennalan alue on osoitettu luonnoksessa kyläalueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Hennalan päärakennus on esitetty
suojeltavaksi rakennukseksi.
Annalan alue on tien itäpuolelta ja Annalan päärakennuksen kohdalta osoitettu kyläalueeksi, jolle on mahdollisuus rakentaa
muutama rakennus, ehkä n. 7 rakennuspaikkaa; Annalan
päärakennus on esitetty suojeltavaksi. Tien länsipuoli on esitetty
virkistysalueeksi, jolla olisi rakennuskielto ja ranta olisi osoitettu
pienveneiden ja kanoottien rantautumisalueeksi.
Heinänokan ja Sinapin leirialue sekä Kakskerran kirkon alue ja
ympäristö on osoitettu palveluiden ja hallinnon alueiksi.
Heinänokan alueelta Rikhardtsonin huvila on osoitettu
suojeltavaksi rakennukseksi samoin kuin Kakskerran kirkko ja
Sinapin alueella Villa Staffans.
Järvistensaaren alue on osoitettu loma-asuntoalueeksi ja vanha
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hartauksia,

Heinänokan partiovenesatama on osoitettu venesatama-alueeksi.
Kiinteistöjohtajan kannan mukaan osayleiskaavaehdotus on hyväksyttävissä seuraavin poikkeuksin:
Annalan päärakennusta, Rikhardtsonin huvilaa ja Järvistensaaren
latoa ei tule suojella. Rakennukset eivät ole kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä ja ne tulee voida purkaa. Rakennussuojelumerkintä
tulee poistaa osayleiskaavaehdotuksesta.
Annalan alueella tien länsipuoleinen alue tulisi osoittaa asuinrakentamisen mahdollistavaksi alueeksi.
Näiden seikkojen vuoksi kiinteistöjohtaja pyysi kaupungin osayleiskaavan ohjausryhmää neuvotteluun, joka pidettiin 10.1.2019.
Neuvottelussa kaupunki kertoi omat tavoitteensa osayleiskaavan
suhteen ja kiinteistöjohtaja seurakuntayhtymän tavoitteet.
Annalan alueen laajentaminen asuinrakentamisen käyttöön näytti
neuvottelussa olevan vaikeaa, jollei peräti mahdotonta. Tämän
vuoksi kiinteistöjohtaja esitti seuraavan ehdotuksen kaupungille,
jotta tilanteesta päästäisiin eteenpäin:
Seurakuntayhtymä luovuttaa kaupungille osan Annalan alueesta
eli Annalan ranta-alueen.
Korvauksena tästä kaupunki luovuttaa seurakuntayhtymälle
maa-alueita muualta kaupungin alueelta tai korvaa maanvaihdon
muulla tavoin kuten esimerkiksi maankäyttösopimuksissa
tulevissa
asemakaavoituksissa.
Esimerkiksi
Pallivahan
seurakuntakeskuksen alue, Puutarhan alue jne.
Edelleen kaupunki kaavoittaa Annalan alueen tien länsipuolen
asuinrakentamisen käyttöön ja poistaa Annalan päärakennuksen
suojelumerkinnän. Samoin poistetaan Rikhardtsonin huvilan ja
Järvistensaaren ladon suojelumerkintä.
Kaupunki otti esityksen positiivisesti vastaan ja pyysi seurakuntayhtymää ottamaan asian esiin virallisessa lausunnossaan.
Tämän jälkeen voitaisiin aloittaa käytännön yksityiskohtaisemmat
neuvottelut.
Kiinteistöjohtaja muistutti kaupungin edustajia, että kyseessä on
virkamiehen
esitys,
jota
ei
ole
seurakuntayhtymän
luottamuselimissä käsitelty eikä luottamushenkilöiden hyväksymä.
Koska esitys sai neuvottelussa kannatusta, kiinteistöjohtaja totesi
vievänsä asian seurakuntayhtymän luottamuselinten käsittelyyn.
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Kiinteistöjohtaja laatii lausunnon Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksesta kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Lausunnossa otetaan huomioon neuvottelussa esiin tullut
maanvaihtoesitys seurakuntayhtymän ja kaupungin välillä.
Lausunto lähetetään kirkkoneuvoston kokouksen jäsenille ennen
kokousta.
Esitys:

Kirkkoneuvosto tutustuu Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotukseen ja merkitsee sen tiedokseen.
Edelleen kirkkoneuvosto päättää lähettää lausuntonsa osayleiskaavaehdotuksesta
Turun
kaupungille
ja
valtuuttaa
kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan lausunnon. Lausuntoesitys
toimitetaan ennen kirkkoneuvoston kokousta jäsenille.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:
Liitteet

Liite 12 Lausuntopyyntö Satava-Kakskerran
osayleiskaavaehdotuksen valmistelusta
Liite 13 Satava-Kakskerran kaavan lausuntopyynnön karttaliitteet
Liite 14 Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus,
kirkkoneuvoston esittely ja lausunto 12.10.2017
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Valitus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimen toiminnasta
249/00.04.01.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 13.12.2018 Seija
Mannisen ja Jouni Korkiasaaren valitusta seurakuntayhtymän
hautaustoimen toiminnasta ja palautti asian uudelleen
valmisteltavaksi siten, että asia tuodaan uudelleen päätettäväksi
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Asian esittely kuului seuraavasti:
"Seija Manninen ja Jouni Korkiasaari ovat tehneet 28.11.2018
valituksen seurakuntayhtymän hautaustoimen toiminnasta.
Valitus koskee kertahaudan 01U.11.08.09.1 hautaoikeuden
päättymistä ja hautakiven siirtoa uuteen paikkaan. Valituskirje
liitteineen on liitteenä.
Valituskirjeessä on seikkoja, jotka tulee oikaista ja selventää. Ne
ovat seuraavat:
Hauta 01U.11.08.09.1 on luovutettu kertahautana vuonna 1997
kahdeksikymmeneksi vuodeksi. Hauta on luovutettu veloituksetta
ja hautauksesta on peritty vahvistetun hinnaston mukaan
ainoastaan haudan avaus, peitto ja tiivistyskulut. Kertahaudat
luovutettiin nimenomaan veloituksetta seurakunnan jäsenille.
Kertahaudat olivat nimensä mukaan kertaluonteisia ja niiden
hallintaa ei ole voinut jatkaa, vaan 20 vuoden hallinta-ajan jälkeen
ne palautuivat seurakuntayhtymälle. Poikkeuksen tekee vuosina
1994 ja 1995 luovutetut kertahaudat, joissa Kirkkovaltuuston
päätöksen mukaisesti annettiin 25 vuoden hallinta-aika. Tämä
hallinta-aika koski siis vain vuosia 1994 ja 1995.
Seurakuntayhtymä ei ole omavaltaisesti muuttanut kyseisen
haudan luonnetta, vaan se on alusta asti ollut 20 vuoden
kertahauta. Omaiset ovat sopineet hautaukseen liittyvät seikat
Hautaustoimisto Saarisen kanssa ja seurakuntayhtymällä ei ole
tietoa siitä mitä hautauksesta on sovittu. Seurakuntayhtymällä on
ainoastaan tiedossa, että siltä on lunastettu veloituksetta
kyseinen kertahauta.
Seurakuntayhtymän hautatoimisto on vallitsevien sääntöjen ja
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ohjeiden mukaisesti lähestynyt 15.1.2018 kirjeellä ko. haudan
omaista Jouni Korkiasaarta. Kirjeessä ilmoitetaan kertahaudan
hallintaoikeuden päättymisestä ja kerrotaan mitä vaihtoehtoja
omaisilla on haudan suhteen. Kirje on liitteenä.
Kirjeen lähettämisen jälkeen Jouni Korkiasaari oli yhteydessä
hautatoimistoon ja yhteydenoton perusteella hänelle lähettiin
16.2.2018 tarjous lunastaa sukuhauta 25 vuodeksi. Tarjouksessa
kerrotaan, että kyseisen kertahaudan tarkempi hautatunnus
selviää myöhemmin eli haudan paikka. Tarjous liitteenä.
Jouni Korkiasaari on hyväksynyt tarjouksen maksamalla laskun
2.3.2018. Kuulutus kiven poistosta tehtiin tämän jälkeen.
Ennen omaisten 28.11.2018 tekemää valitusta olivat omaiset
sekä
hautaustoimenpäällikkö,
hautatoimiston
hoitaja
ja
hallintojohtaja yhteydessä toisiinsa sähköposteilla. Viestit ovat
liitteinä.
Viesteissä seurakuntayhtymän edustajat ovat yrittäneet selittää
kertahaudan luonnetta ja miksi kyseinen hautakivi on siirretty
uuteen paikkaan. Näihin selityksiin omaiset eivät ole tyytyneet ja
siksi laatineet ko. valituksen.
Omaisten vaatimukset valituksessa ovat seuraavat:
1.
Me haluamme, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen, että hautaustoimen
tulee toimia asiassa vaatimustemme mukaisesti.
2.
Vaadimme, että äitimme hautakivi siirretään takaisin hänen
hautapaikkaan ja että hautapaikan hallintaoikeuden jatkosta
tehdään sopimus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.
Lisäksi vaadimme, että meille lähetetään tästä valituksesta Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
tekemästä
päätöksen
sisällöstä
perusteluineen
kopio
sähköpostilla.
3.
Mikäli kaikesta huolimatta Turun ja Kaarinan yhteinen
kirkkoneuvosto päättää, että näin ei tapahdu, niin vaadimme
suorittamamme 325 euron maksun takaisin lisättynä voimassa
olevan viivästyskorkolain mukaisella viivästyskorolla laskien
2.3.2018 lukien. Tällä menettelyllä luovumme tarjotusta
sukuhautamahdollisuudesta siinä paikassa, johon äitimme
haudan hautakivi on nyt siirretty. Lisäksi tässä tilanteessa
vaadimme, että meille lähetetään sähköpostilla ohjeet
jatkovalituksen tekemiseen.
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vastaukset

1.
Kirkkoneuvosto ei voi tehdä päätöstä, jossa hautaustoimen tulee
toimia valituksen vaatimusten mukaisesti.
Omaisille on luovutettu sääntöjen mukaisesti kertahauta 20
vuodeksi. Kertahauta on nimensä mukaisesti kertaluonteinen ja
haudan
hallintaoikeus
palautuu
20
vuoden
kuluttua
seurakuntayhtymälle eikä hallinta-aikaa voi jatkaa. Vaihtoehtona
on lunastaa uusi sukuhauta, johon hautakivi siirretään. Uusi
sukuhauta on eri paikassa kuin alkuperäinen kertahauta.
2.
Omaisten äidin hautakiveä ei voi siirtää takaisin entiseen
hautapaikkaan eikä haudan hallinta-aikaan voida tehdä
jatkosopimusta entiseen hautapaikkaan.
Kyseinen hautakortteli on kertahauta-alue. Alueelta on usean
kertahaudan hallinta-aika päättynyt ja hautakivet on joko siirretty
kokonaan pois tai vallitsevan käytännön mukaisesti osoitettu
hautakivelle uusi paikka uudesta rivistä, josta omaiset ovat
voineet lunastaa sukuhaudan ja hautakivi on siirretty siihen.
Kartta hautakorttelista liitteenä.
Kartassa keltaisella olevien kertahautojen hallinta-aika on
päättynyt ja hautakivet siirretty pois. Lukumäärältään 29
kertahaudan hallintaoikeus on päättynyt vuonna 2017, ne on
kuulutettu vuonna 2018 ja hautakivet poistetaan vuonna 2019
(merkitty sinisellä värillä). Lukumäärältään
47 kertahaudan
hallinta-aika päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä ja ne
kuulutetaan vuonna 2019, jonka jälkeen kivet poistetaan (merkitty
violetilla värillä). Oranssilla värillä merkittyjen kertahautojen
hallinta-aika loppuu vaihtelevasti myöhempinä vuosina siten, että
viimeiset vuonna 2024. Punaisella merkityt haudat ovat uudelleen
lunastettuja sukuhautoja, joihin on siirretty omaisten niin
halutessa kertahautaoikeuden päättymisen jälkeen hautakivi.
Tämän saman mahdollisuuden olivat valituksen tehneet valinneet
ja niin seurakuntayhtymä oli toiminut.
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy valituksen vaatimuksen ja antaa
luvan sukuhaudan lunastukseen kyseessä olevalta kertahaudalta
ja siirtää hautakiven takaisin tähän hautapaikkaan, merkitsee se
sitä, että jo päättyneille kertahautojen omaisille tulisi antaa
mahdollisuus lunastaa vanhasta kertahautapaikastaan uusi
sukuhauta ja siirtää kivi takaisin sinne. Samoin alueella vielä
olevien kertahautojen omaisille tulisi antaa sama mahdollisuus
sitä mukaan kuin hallinta-ajat päättyvät.
Tämä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Seurakuntayhtymän on
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kohdeltava kaikkia asianomaisia samanvertaisesti. Kertahaudan
lunastaessaan omaiset ovat tienneet kertahaudan luonteen ja
säännöt. Mikäli koko hautaustoimitus on tilattu hautaustoimiston
kautta, ei seurakuntayhtymällä ole mahdollisuutta tietää, onko
omaisille luotettavasti kerrottu kertahaudan luonne.
Mikäli nyt annettaisiin mahdollisuus jo kertahautaoikeuden
päättyneille omaisille ja vielä päättymättömille kertahaudoille
lunastaa kertahaudasta sukuhauta, muodostuisi alue silloin
sukuhauta-alueeksi ja haudat eivät mahtuisi alueelle.
Todennäköisesti kävisi vielä niin, että kaikki eivät lunastaisi uutta
sukuhautaa kertahaudan paikalle, jolloin alueelle jäisi yksittäisiä
hautakiviä tai hautakiviryhmiä. Tällöin koko alueen tuleva käyttö
olisi hankalaa.
Hallintojohtaja, hautaustoimenpäällikkö ja hautatoimiston hoitaja
ovat perustelleet sähköpostiviesteissään valituksen tehneille
miksi heidän vaatimuksiinsa ei voida suostua.
3.
Seurakuntayhtymä palauttaa valituksen tekijöille heidän
suorittamansa 325 euron maksun viivästyskorkoineen uuden
sukuhaudan lunastuksesta ja peruu sukuhaudan lunastuksen.
Edelleen seurakuntayhtymä lähettää valituksen tehneille ohjeet
jatkovalituksen tekemiseen."
Kiinteistötoimisto on hautaustoimen kanssa pohtinut asiaa ja
valitusta kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen. Asiaa on pyritty
miettimään uudelleen eri näkökohdista, mutta kiinteistötoimisto
on edelleen päätynyt siihen, että valituksessa olevia vaatimuksia
ei pystytä täyttämään.
Esitys:

Kiinteistötoimisto esittää, että kirkkoneuvosto päättää vastata
Seija Mannisen ja Jouni Korkiasaaren tekemään valitukseen
seuraavasti:
1.
Kirkkoneuvosto ei voi tehdä päätöstä, jossa hautaustoimen tulee
toimia valituksen vaatimusten mukaisesti. Kirkkoneuvosto hylkää
valituksen. Omaisille on luovutettu sääntöjen mukaisesti
kertahauta 20 vuodeksi. Kertahauta on nimensä mukaisesti
kertaluonteinen ja haudan hallintaoikeus palautuu 20 vuoden
kuluttua seurakuntayhtymälle eikä hallinta-aikaa voi jatkaa.
Vaihtoehtona on lunastaa uusi sukuhauta, johon hautakivi
siirretään. Uusi sukuhauta on eri paikassa kuin alkuperäinen
kertahauta.
2.
Omaisten äidin hautakiveä ei voi siirtää takaisin entiseen hautapaikkaan eikä haudan hallinta-aikaan voida tehdä jatkosopimusta
tähän entiseen hautapaikkaan.
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Kyseinen hautakortteli on kertahauta-alue. Alueelta on usean kertahaudan hallinta-aika päättynyt ja hautakivet on joko siirretty kokonaan pois tai osoitettu vallitsevan käytännön mukaisesti
hautakivelle uusi paikka uudesta rivistä, josta omaiset ovat
voineet lunastaa sukuhaudan ja hautakivi on siirretty siihen.
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy valituksen vaatimuksen ja antaa
luvan sukuhaudan lunastukseen kyseessä olevalta kertahaudalta
ja siirtää hautakiven takaisin tähän hautapaikkaan, merkitsee se
sitä, että jo päättyneille kertahautojen omaisille tulisi antaa
mahdollisuus lunastaa vanhasta kertahautapaikastaan uusi
sukuhauta ja siirtää kivi takaisin sinne. Samoin alueella vielä
olevien kertahautojen omaisille tulisi antaa sama mahdollisuus
sitä mukaan kuin hallinta-ajat päättyvät.
Tämä ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Seurakuntayhtymän on
kohdeltava kaikkia asianomaisia samanvertaisesti. Kertahaudan
lunastaessaan omaiset ovat tienneet kertahaudan luonteen ja
säännöt. Mikäli koko hautaustoimitus on tilattu hautaustoimiston
kautta, ei seurakuntayhtymällä ole mahdollisuutta tietää, onko
omaisille luotettavasti kerrottu kertahaudan luonne.
Mikäli nyt annettaisiin mahdollisuus jo kertahautaoikeuden päättyneille omaisille ja vielä päättymättömille kertahaudoille lunastaa
kertahaudasta
sukuhauta,
muodostuisi
alue
silloin
sukuhauta-alueeksi ja haudat eivät mahtuisi alueelle.
Todennäköisesti kävisi vielä niin, että kaikki eivät lunastaisi uutta
sukuhautaa kertahaudan paikalle, jolloin alueelle jäisi yksittäisiä
hautakiviä tai hautakiviryhmiä. Tällöin koko alueen tuleva käyttö
olisi hankalaa.
3.
Seurakuntayhtymä palauttaa valituksen tekijöille heidän suorittamansa 325 euron maksun viivästyskorkoineen uuden
sukuhaudan lunastuksesta ja peruu sukuhaudan lunastuksen.
Seurakuntayhtymä poistaa haudalta hautakiven ja varastoi sen
mikäli omaiset haluavat sen hakea. Edelleen seurakuntayhtymä
lähettää valituksen tehneille ohjeet jatkovalituksen tekemiseen.
Lapsivaikutusten arviointi
käsittelyvaiheessa.

on

suoritettu
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aiemmassa

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Päätös:
Liitteet

Liite 15 Valitus hautaustoimen toiminnasta (Manninen)
Liite 16 Kirje kertahaudan hallintaoikeuden päättymisestä, päiv.
15.1.2018
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Liite 17 Tarjous sukuhaudan lunastamisesta, päiv. 16.2.2018
Liite 18 Viestit ja kirje koskien kertahaudan hallintaoikeuden
päättymistä
Liite 19 Kartta hautakorttelista
Jakelu

Seija Manninen ja Jouni Korkiasaari
Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri
Hautatoimiston hoitaja Mia Wikström
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37
Seurakuntayhtymän ja Turun NMKY:n välisen sopimuksen jatkaminen
41/00.06.00.00/2018
Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä:

Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely:

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 13.12.2018 seurakuntayhtymän ja Turun NMKY:n välisen sopimuksen jatkamista ja
palautti asian uuteen valmisteluun. Esittely ja päätös kuuluvat
seuraavasti:
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä ja Turun NMKY:llä on
pitkät perinteet yhteistyöstä. Alun perin yhteistyö on perustunut
erilaisiin käytäntöihin ja suullisiin sopimuksiin, kunnes yhteistyön
ollessa niin laajaa ja monimuotoista, tehtiin ensimmäiset
sopimukset 2000-luvun alussa. Vuonna 2009 tehtiin nykyinen
voimassa oleva sopimus ja sitä täydennettiin vuonna 2013.
Nykyinen sopimus on liitteenä.
Nykyinen sopimus on laadittu 2009 - 2018 väliseksi ajaksi ja siksi
onkin syytä jatkaa sopimusta. Ajatuksena on jatkaa sopimusta
kymmenen vuotta eli vuoteen 2028 loppuun saakka. Uudessa sopimuksessa on tarkemmin jäsennelty sopimuksen kohteet ja
otettu huomioon mm. Heinänokan leirialueen tilanne. Uusi esitys
yhteistyösopimukseksi on liitteenä.
Kasvatustoimen johtokunta on käsitellyt uutta yhteistyösopimusta
kokouksessaan 20.11.2018 ja esittää sen hyväksymistä. Johtokunnan pöytäkirjan ote liitteenä.

Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Turun NMKY:n kanssa ja valtuuttaa vt. kasvatustoimen
johtaja Katja Vanhatalon ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan sopimuksen.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aiemmassa käsittelyvaiheessa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Käsittely:

Kirkkoneuvoston käsittelyssä pyydettiin lisäselvitystä seurakuntayhtymän Harvan saaren käyttöoikeusvuorokausista sekä
sopimuksen kohdan nro 9 tekstistä.

Päätös:

Asia palautettiin uuteen valmisteluun.
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Kiinteistöjohtaja keskusteli kokouksen jälkeen Turun NMKY:n
kanssa ja yhteistyösopimusta tarkennettiin kirkkoneuvoston viime
kokouksen käsittelyn mukaisesti. Tarkennukset kuuluvat
seuraavasti:
Vanhassa sopimuksessa käyttöoikeusvuorokausista Harvan saaressa oli sovittu siten, että Turun NMKY järjestää vuosittain 2-3
rippikoulua Harvan saaressa. Rippikouluja on kuitenkin järjestetty
vuosittain vain 2 kpl minkä johdosta uudessa sopimuksessa oli
päädytty 2 rippikouluun. Koska Heinänokan leirialueen
majoitustilat ovat toistaiseksi poissa käytössä, on mahdollista,
että tulevaisuudessa rippikouluja Harvan saaressa järjestetäänkin
3 kpl. Itseasiassa ensi kesäksi on jo suunnitteilla 3 rippikoulua.
Tämän vuoksi uudessa sopimuksessa on kohdassa 1.
Rippikouluyhteistyö kappaleessa 2 todettu, että mahdollisesta
kolmannesta rippikoulusta ja sen aiheuttamista kustannuksista
sovitaan erikseen.
Tämän lisäksi seurakuntayhtymällä on oikeus käyttää Harvan
saarta kesäkuussa 7 vrk ja muuna aikana 13 vrk vuoden 2022
loppuun
saakka.
Tämä
vuorokausimäärä
perustuu
kirkkovaltuuston päätökseen 8.12.2011. Tämä on kirjattu
sopimuksen kohtaan 6.
Sopimuksen kohtaa 9. Heinänokan leirikeskuksen leiritoiminnan
keskeytyminen vuosina 2019 - 2021 on selvennetty.
Keskeytysaikaa on pidennetty 2021 loppuun ja teksti muotoiltu
uudestaan.
Uusi, tarkennettu yhteistyösopimus on liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Turun NMKY:n kanssa ja valtuuttaa vt. kasvatustoimen
johtaja Katja Vanhatalon ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan sopimuksen.
Lapsivaikutusten arviointi on suoritettu asian aiemmassa käsittelyvaiheessa.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Päätös:
Liitteet

Liite 20 Tarkennettu yhteistyösopimus Turun NMKY:n kanssa
2019 - 2028

Jakelu

Pääsihteeri Satu Alanen / Turun NMKY
Järjestötoiminnanjohtaja Ilpo Lahdenkauppi / Turun NMKY
Vt. kasvatustoimen johtaja Katja Vanhatalo
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Nuorisosihteeri Marja Lindén
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Muut asiat
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Muutoksenhaku
Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Puheenjohtaja päättää kokouksen.
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