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§ 295

Kokoustiedot

Istunnon avaus
Esitys

Piispa avaa istunnon.

Paätös

Esityksen mukaan.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys

Istunto todetaan työjärjestyksen 1 ja 2 §:n mukaisesti laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Istunnon työjärjestys
Esitys

Hyväksytään esityslista istunnon työjärjestykseksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastaminen
Esitys

Pöytäkirjantarkastajaksi määrätään työjärjestyksen 5 §:n 2 momentin nojalla
lakimiesasessori Matti Mäkinen

Päätös

Esityksen mukaan.

Pöytäkirja

12/2018

2

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

15.08.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 296

Ilmoitusasiat

Esitys

Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Kevään 2019 pappis-ja diakonian vihkimyksen aikataulua muutetaan
seuraavasti:
21.5.2019 tuomiokapitulin istunto (ei 27.5.2019)
21 .-24.5.201 9 ordinaatiovalmennus
26.5.2019 pappis-ja diakonian vihkimys

-

-

-

Hiippakuntadekaani Timo Tavast ilmoitti:
tutustuneensa kahden viikon ajan Southwarkin hiippakunnan toimintaan
Lontoossa

-

Piispa Kaarlo Kalliala ilmoitti:
Kirkko oli mukana SuomiAreenassa
Piispa siunasi 18.7.2018 Käppärän hautausmaalla vuonna 1918
siunaamaifa haudatut punaiset ja paljasti Keski-Porin kirkon
kirkkopuistossa punaisten muistomerkin.

-

-

Pappisasessori San Lehti ilmoitti:
Hiippakuntien pappisasessorit kokoontuivat Helsingissä 1 3.-1 4.8.2018

-

Maallikkojäsen Harri Saine ilmoitti:
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä päivysti Porin asuntomessuilla

-

Päätös

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.

Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5
muutosta.

§2

momentin mukaan saa hakea
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§ 297

Työpistekalusteiden hankinta

Diaarinumero

DTUR/1 89/02.06.01/2018

Esittelijä

Lakimiesasessori Maifi Mäkinen/P

Perustelut

Tuomiokapituliin on tarvetta hankkia henkilöstölle uusia työpöytiä, jotka
mahdollistavat työskentelyn myös seisoen. Lisäksi muutama työtuoli on
rikkoontunutja tarvitaan uudet.
Tarjous on pyydetty tuomiokapitulin viraston sisustuksesta ja kalusteista
vastanneelta Kinnarps Oy:ltä, jolta on aiemminkin hankittu vastaavia pöytiä ja
tuoleja. Tarjous on esittelyn liitteenä. Tarjouksen arvonlisäverollinen
loppusumma on 6279,42 euroa, mikä ylittää lakimiesasessorin
hankintavaltuudet. Hankinnasta on päätettävä tuomiokapitulin istunnossa.
Hankinta voidaan maksaa ja kirjata kustannuspaikan 1023000020 tilille
460000 Kalusteet.

Esitys

Päätetään hankkia toimistokalusteita Kinnarps Oy:n 25.6.2018 antaman
tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös tiedoksi tarjouksen tekijälle.

Lisätiedot

Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fl

Muutoksenhaku

Hankintaa koskeva muutoksenhakuosoitus.

Pöytäkirja

12/2018

4

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

15.08.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 298

Kirkkoherrojen sairauspoissalon omailmoitusmeneftely Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymässä

Diaarinumero

DTURJJ 82/01.01.02/2018

Esittelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/AP

Perustelut

Tutun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa tulee 1.9.2018
voimaan määräykset työntekijän omalla ilmoituksella tapahtuvasta
sairauspoissaolosta. Kysymys on enintään 3 päivää kestävistä
sairauspoissaoloista. Määräys koskee kaikkia viranhaltijoita ja työntekijöitä.
Lähtökohtana on, että esimies voi hyväksyä omalla ilmoituksella tehdyn
sairauspoissaolon ilman lääkärintodistusta. Tarkemmat yksityiskohdat
ilmenevät esittelyn liitteenä olevasta muistiosta.
Tuomiokapitulin tulee hyväksyä menettelytavat kirkkoherrojen osalta.
Henkilöstön tasapuolisen kohtelun kannalta olisi perusteltua, että määräystä
omailmoituksella tapahtuvasta sairauspoissaolosta sovellettaisiin myös
yhtymän seurakuntien kitkkoherroihin. Ongelmana on se, että kirkkoherroilla
ei ole seurakunnassa henkilöesimiestä, joka voisi hyväksyä omalla
ilmoituksella tehtävän sairauspoissaolon. Toinen kirkkoherrojen osalta
huomioon otettava seikka on se, että kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4a
kohdan mukaan tuomiokapituli myöntää kirkkoherralle mm. virkavapauden eli
siis myös sairauteen perustuvan virkavapauden. Jatkossakin tuomiokapitulin
tulee tämä virkavapauspäätös tehdä. Lisäksi kirkkoherran tulee yhtymän
ohjeen mukaan syöttää poissaoloa koskeva tieto palkanlaskennan Populus
järjestelmään. Kun tuomiokapitulilla tai sen viranhaltijoilla ei ole pääsyä
yhtymän järjestelmään, kukaan tuomiokapitulin viranhaltija ei voi tuossa
järjestelmässä hyväksyä kirkkoherran poissaoloa.
Asiaa valmisteltaessa on päädytty meneifelyyn, jossa kirkkoherra tekee
omailmoituksen lääninrovastille, joka voi hyväksyä ilmoituksen ja samalla
vahvistaa poissaolon aikana kirkkoherrantehtävistä vastaavan papin.
Lääninrovastilla olisi sama toimivalta suhteessa kirkkoherroihin kuin
esimiehellä yhtymän määräyksessä. Muutoinkin kirkkoherroihin sovellettaisiin
yhtymän määräystä kaikilta osin. Lääninrovasti ilmoittaa tuomiokapituliin
hyväksymästään kirkkoherran poissaolosta ja sijaisesta. Tuomiokapitulissa
tehdään tämän jälkeen virkavapauspäätös normaalin menettelyn mukaisesti.
Voi syntyä tilanne, jolloin lääninrovasti ei ole tavoiteifavissa esim. vuosiloman
tai virkamatkan vuoksi. Tällöin kirkkoherra voisi ilmoittaa poissaolostaan
suoraan tuomiokapitulin hiippakuntapastotille, jolloin poissaolosta olisi tieto
virkavapauden myöntävällä viranomaisella. Tämä olisi kuitenkin
poikkeuksellinen menettely ja ilmoitusmenettely pitäisi pyrkiä hoitamaan aina
lääninrovastin kanssa.
Lääninrovasti Ville Niittynen on osaltaan hyväksynyt ehdotetun menettelyn ja
on valmis siihen kuuluviin tehtäviin.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymien kirkkoherrojen osalta toimitaan siis
seuraavasti:
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-

-

-

-

-

kirkkoherra ilmoittaa lääninrovastille sairastumisestaan niin pian kuin
mahdollista heti työkyvyttömyyden alettua, lääninrovastin määrittelemällä
tavalla. Lääninrovasti päättää luvasta kirkkoherralle olla poissa työstä
sairauden vaatiman ajan 1-3 päivää, tai ilmoittaa kirkkoherralle, ettei
hyväksy hänen antamaansa omailmoitusta.
kirkkoherran tulee ilmoitusta tehdessään ilmoittaa samalla kuka
seurakunnan papeista poissaolon ajan vastaa kirkkoherran tehtävistä.
Lääninrovasti hyväksyy ja toteaa sijaisuuden. Sijaiselle ilmoitetaan
asiasta.
lääninrovasti ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä tuomiokapituliin
sähköpostilla osoitteeseen turku.tuomiokapituli@evl.fi hyväksymästään
poissaolosta ja sijaisesta.
tuomiokapitulissa hiippakuntapastori työjärjestyksen mukaisesti tekee
jälkikäteen viranhaltijapäätöksen virkavapaudesta sairauden perusteella ja
vahvistaa sijaismääräyksen. Päätös lähetetään normaaliin tapaan tiedoksi
kirkkoherralle, sijaiselle, seurakuntaneuvostolle ja seurakuntayhtymälle.
muutoin omailmoitusmenettelyssä sovelletaan kirkkoherroihin samoja
seurakuntayhtymän määräyksiä kuin muihinkin viranhaltijoihin ja
työntekijöihin.

Tämä menettely koskisi vain Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
seurakuntien kirkkoherroja. Muiden seurakuntien kirkkoherrojen osalta
toimitaan kuten tähänkin asti.
Esitys

Tuomiokapituli päättää hyväksyä esittelyssä sanotun sairauspoissaoloa
koskevan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoherrojen
omailmoitusmenettelyn.

Asian käsittely

Tuomiorovasti Heimo Rinne poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös tiedoksi lääninrovasti Ville Niittynen, Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kirkkoherrat, Turun seurakuntien seurakuntaneuvostot ja
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Lisätiedot

Lakimiesasessori Matti Mäkinen, matti.makinenevl.fi, p. 0400 774311.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto. Hallintolainkäyttölain 5 § 2 momentin mukaan valitusta
ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai
muun toimenpiteen suorittamista.
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§

299

Päiväjumalanpalveluksen alkamisaika Kustavin ja Taivassalon seurakunnissa

Diaarinumero

DTUR/341/04.02.03/201 7

Esittelijä

Pappisasessori San Lehti/P

Perustelut

Tuomiokapituliin on saapunut pöytäkirjan ote otsikkoasiassa. Kustavin ja
Taivassalon seurakuntien kirkkovaltuustojen yhteinen kokous on 14.6.2018 (8
§) päättänyt, että seurakuntien jumalanpalveluselämä järjestetään
seurakuntien välisenä yhteistyönä siten, että päiväjumalanpalvelus alkaa klo
10 vuoroviikoin kummassakin seurakunnassa. Sen seurakunnan
päiväjumalanpalvelus, jossa ei ole klo 10 alkavaa jumalanpalvelusta,
aloitetaan vaihtelevasti klo 12 18. Kustavin kirkkoneuvosto on käsitellyt
asiaa kokouksessaan 15.11.2017 (93). Taivassalon kirkkoneuvosto on
käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.11.2017 ( 159). Seurakuntien
kirkkovaltuustojen yhteinen kokous on aivan oikein alistanut päätöksen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KJ 2:3).
-

Seurakunnan perustelut
Monien vuosien ajan Kustavin ja Taivassalon seurakuntien kirkkoherrat ovat
lomittaneet toisiaan. Tämän johdosta ko. seurakunnissa loma-aikoina ovat
jumalanpalvelukset alkaneet porrastetusti klo 10 ja klo 12. Helmi kuusta 2016
alkaen on seurakunnilla ollut yksi yhteinen pappi. Siitä alkaen
jumalanpalvelukset aluksi toteutettiin siten, että päiväjumalanpalvelus alkoi
Kustavissa klo ilja Taivassalossa klo 12. Tätä ei kuitenkaan koettu
tasapuolisena. Nyttemmin päiväjumalanpalvelukset ovat alkaneet vuoroviikoin
klo 10 kummassakin seurakunnassa. Vuoroviikoin kummassakin myös
järjestetään sunnuntaijumalanpalvelus, jonka alkamisaika vaihtelee. Tätä
nimitetään kynttilämessuksi. Useimmiten tuon myöhemmin järjestettävän
jumalanpalveluksen, kynttilämessun, alkamisaika on klo 12, 16 tai 18. Klo 10
ja klo 12 alkavat jumalanpalvelukset toimitetaan päiväjumalanpalveluksina
noudattaen Jumalanpalvelusten kirjan messun tai sanajumalanpalveluksen
kaavaa. Myöhemmin alkava jumalanpalvelus on ollut muodoltaan vapaampi
saaden vaikutteita Tuomasmessusta, perhejumalanpalveluksesta ja
viikkomessusta. Joka sunnuntai kummassakin seurakunnassa siis vietetään
jumalanpalvelusta, vain kellonaika vaihtelee.
Tämän uuden, kokeilussa olevan käytännön myötä on seurakunnissa
huomattu, että
1) klo 10 alkavat jumalanpalvelukset ovat osa tuttua ja perinteistä
jumalanpalveluselämää ja että yhdistysten kirkkopyhät toivotaan niihin.
Niissä on myös paljon maallikkoaktiivisuutta.
2) klo 12 koetaan hankalana aikana: lounas, päiväunetja sunnuntaivierailut
vievät voiton jumalanpalvelukseen tulemiselta
3) klo 16 kävijämäärät ovat olleet kasvavia ja niissä on ollut enemmän
kirkkovieraita kuin muissa jumalanpalveluksissa
4) kaksoispyhistä ensimmäisenä kirkot täyttyvät ja jälkimmäisenä on todella
hiljaista
5) tapaninpäivästä helmikuuhun jumalanpalveluksissa on todella vähän
kävijöitä, kuitenkin päiväjumalanpalveluksia tuona aikana on
poikkeuksellisen runsaasti
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6) kesällä Kustavissa on paljon kirkkovieraita
7) molempien seurakuntien hautauskulttuuri on merkittävä osa toimivaa
jumalanpalveluselämää
8) kokeiluun on suhtauduttu myönteisesti eikä se ole saanut osakseen
kritiikkiä, kanteluita tai moiffivaa lehtikirjoittelua.
Pöytäkirjaotteesta käyvät vielä ilmi seuraavat perustelut: Pienissä
seurakunnissa kehittämistoiminta on yleensä vaikeaa koska resurssit ovat
vähäiset. Tässä kokeilussa vähäiset resurssit ovat tuoneet
kokeilemistoiminnan mukanaan. “Kynttilämessut” monipuolistavat kulttuuria.
Toiseen kirkkoon tehdään retkiä silloin kun siellä on kiinnostavaa ohjelmaa.
Yhden papin voimin toimiminen on mahdollista, mutta vielä tiiviimpi yhteistyö
seurakuntien kesken auttaa jakamaan resurssit mielekkäämmin ja estämään
liian kuormittavuuden. Vuonna 2017 kesäloma-aikana kokeiltiin myös yhden
kanttorin riittävyyttä ja se todettiin toimivaksi ratkaisuksi.
Näillä perusteluilla Kustavin ja Taivassalon seurakunnat ovat päättäneet
1) että seurakunnat jatkavat vuorottelevaa jumalanpalvelusten alkamisaikaa,
2) että tapaninpäivästä kynifilänpäivään päiväjumalanpalvelus järjestetään
yhteisenä vuoropyhin kummassakin kirkossa,
3) että heinäkuussa seurakuntien yhteinen jumalanpalvelus pidetään joka
sunnuntai klo 10 Kustavissa mutta että Taivassalossa pidetään
erityisjumalanpalvelukset Pappilan pihakirkkona ja Tapulinmäen
luontokirkkona
4) ja että kaksoispyhistä jälkimmäisenä voidaan järjestää yksi yhteinen
jumalanpalvelus.
Asian arviointia
Tuomiokapituliin saapuneista asiakirjoista voidaan todeta, että
kirkkovaltuustojen yhteinen kokous on ollut laillinen ja päätösvaltainen.
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 15.6. 16.7.2018 välisenä aikana.
Valitusosoitus on annettu oikein alistusviranomaiselle eli tuomiokapitulille ja
valitusajaksi on oikein merkitty 30 päivää.
—

Kirkkojärjestys määrää, että jumalanpalvelus on kaikille avoin, ja että
jumalanpalvelukset on pidettävä käsikirjan mukaisesti. (KJ 2 §1)
Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja
kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä
kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus
voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. (KJ 2 §2 1 mom) Muita
jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. Päiväjumalanpalvelus
aloitetaan yleensä kello 10. Jos on perusteltu syy aloittaa jumalanpalvelus
jatkuvasti muuhun aikaan, asiasta päättää kirkkovaltuusto. Päätös on
alistettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. (KJ 2 §3 1 mom)
Jumalanpalveluksessa voidaan virsien ohella tilapäisesti käyttää myös muita
sopivia lauluja ja messusävelmiä. (KJ 2 §5)
Vt. kirkkoherra Tiina Rautiainen on tehnyt arvokasta työtä lähtiessään
ennakkoluulottomasti järkeistämään Kustavin ja Taivassalon seurakuntien
jumalanpalveluselämää tilanteessa, jossa kahdella seurakunnalla on
kummallakin kirkkonsa mutta palveluksessaan vain yksi pappi.
Kirkkovaltuustojen yhteisen kokouksen pöytäkirjassa kuvailtu tapa järjestää
jumalanpalveluselämä järkeistää työvoiman käyttöä ja tuo lisää mielekkyyttä
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jumalanpalvelusten suunnitteluun niin henkilöstölle kuin seurakuntalaisille. Se,
mitä jumalanpalvelusten lukumäärässä hävitään, epäilemättä voitetaan niiden
sisällössä. Puhelimessa vt. kirkkoherra kertoi, että hän on puolivuosittain
tehnyt jumalanpalveluselämästä yksityiskohtaisen suunnitelman, jonka on
vienyt kummankin kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Suunnitelmat ovat
herättäneet myös keskustelua. Sillä, että luottamushenkilöpäättäjät
keskustelevat seurakuntansa jumalanpalveluselämästä on erityistä arvoa.
Kustavin ja Taivassalon kirkkojen välinen etäisyys on vain 16 kilometriä.
Useimmilla seurakuntalaisilla ollee halutessaan mahdollisuus osallistua
päiväjumalanpalvelukseen nimenomaan lakisääteiseen, totulluun klo 10
aikaan.
Tuomiokapituli kiinnittää kummankin seurakunnan huomiota siihen, että
jumalanpalvelusten vaihtelevan alkamisajan takia on
jumalanpalveluselämästä tiedottaminen erityisen tärkeää. Seurakuntalaisilla
tulee olla helposti saatavilla tieto siitä, mihin kellonaikaan
päiväjumalanpalvelusta kunakin pyhänä vietetään.
Esitys

Tuomiokapituli vahvistaa Kustavin ja Taivassalon seurakuntien
kirkkovaltuustojen yhteisen kokouksen tekemän päätöksen, jonka mukaan
päiväjumalanpalvelus Kustavin ja Taivassalon seurakunnissa alkaa
vuoroviikoin klo 10, vuoroin klo 12-18 välisenä aikana.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös esittelyineen Kustavin seurakunnan kirkkoneuvostolle, Taivassalon
seurakunnan kirkkoneuvostolle, tiedoksi vt. lääninrovasti Pertti Ruotsalolle

Lisätiedot

Pappisasessori San Lehti, sari.lehti@evl.fi tai 040 3417579

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa
hakea muutosta.
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§ 300

Uudenkaupungin seurakunnan Kalannin kappeliseurakunnan kappalaisen vaali ja
viranhoitomääräys

Diaarinumero

DTUR/29/01 .01.01/2018

Esittelijä

Pappisasessori San Lehti/P

Perustelut

Tuomiokapituli päätti istunnossaan 31.1.2018 (55) julistaa haettavaksi
Uudenkaupungin Kalannin kappeliseurakunnan kappalaisen viran haettavaksi
1.3.2018 päättyvin hakuajoin. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat Tiina
Heino, Tuire Anneli Kakko, Jukka Kekki sekä Marith Leppäkari Lindberg.
Istunnossaan 28.3.2018 (121) tuomiokapituli antoi Kalannin
kappeliseurakunnan kappelineuvostolle hakijoista lausuntonsa samalla
todeten kaikki hakijat kelpoisiksi hakemaansa virkaan.
Tuomiokapituliin on saapunut Kalannin kappelineuvoston 3.5.2018 pidetyn
kokouksen pöytäkirja, jossa todetaan käydyn kappalaisen vaalin (31 §) ja että
vaalissa valituksi tuli Jukka Kekki.
Kalannin kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokous 3.5.2018 on todettu
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on asianmukaisesti tarkastettu ja
allekirjoitettu. Pöytäkirjaa on ollut nähtävillä 9.-23.5.2018 ja siihen on liitetty
oikaisuvaatimusohjeetja valitusosoitus. Vaalista ei ole tehty
oikaisuvaatimusta. Päätös liitteineen on postitettu kaikille hakijoille 9.5.2018.
Pöytäkirjasta käy ilmi, että koko kappelineuvosto haastatteli kaikki hakijat
17.4.2018 ja että 24.4.2018 kappelineuvosto järjesti seurakuntaillan, jossa
seurakuntalaisilla oli mahdollisuus tutustua hakijoihin. Hakijoista Jukka Kekki
ei osallistunut seurakuntailtaan. Vaali toimitettiin pyynnöstä umpilimpuin.
Jukka Kekki sai kaikki kuusi (6) ääntä. Näin ollen Jukka Kekki tuli valituksi
Kalannin kappeliseurakunnan kappalaisen virkaan.
Vaali on asianmukaisesti toimitettu ja saanut lainvoiman, joten
viranhoitomääräyksen antamiselle ei ole estettä. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika.

Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. todeta, että Jukka Kekki on vaalissa 3.5.2018 tullut valituksi Kalannin
kappeliseurakunnan kappalaisen virkaan ja
2. antaa Jukka Kekille viranhoitomääräyksen Kalannin kappeliseurakunnan
kappalaisen virkaan 1.9.2018 lukien.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös esittelyineen Jukka Kekille, Kalannin kappelineuvostolle,
Uudenkaupungin seurakunnalle sekä tiedoksi vt. lääninrovasti Pertti
Ruotsalolle.

Lisätiedot

Pappisasessori San Lehti puh. 040-3417579 tai sari.lehti@evl.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 301

Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan
piispantarkastukseen 23. ja 25.70.2015 liittyen

selvitys

toimenpiteistä

Diaarinumero

DTUR/1 24/00.03.02/2018

Esittelijä

Pappisasessori Kaisa Huhtalan valmisteleman asian esittelee pappisasessori
San Lehti/P

Taustaa

Piispa Kaarlo Kalliala toimitti piispantarkastuksen Länsi-Turunmaan
suomalaisessa seurakunnassa 23. ja 25.10.2015. Seurakunnalle on lähetetty
29.4.2016 päivätty tarkastuspöytäkirja, joka sisälsi
piispantarkastuslausunnon, asessorin raportin hallinnon ja talouden
tarkastuksesta sekä notaarin kertomuksen. Selvitys tuomiokapitulille
toimenpiteistä, mihin seurakunnassa on tarkastuksesta annetun palautteen
johdosta ryhdytty, pyydettiin toimittamaan vuoden kuluessa.

Perustelut

Länsi-Turunmaan seurakuntaneuvosto antoi pyydetyn selvityksen koskien
piispantatkastusta kokouksessaan 18.4.20 18. Kokouksen laillisuudesta ja
päätösvaltais uudesta, nähtävillä olosta, tarkastuksesta ja
valitusosoituksesta ei ole merkintää liitteessä.
Seurakuntaneuvosto toteaa työyhteisön yhdessä valmistelleen lausuntoa
sekä kuvaa työyhteisön kokemusta vuorovaikutuksen, yhteistyön, viestinnän
ja seurakuntalaisvastuun kannalta. Samoin kuvataan työilmapiiriä erityisesti
lapsi- ja nuorisotyössä. Näissä kuvauksissa on osin kerrottu tosiasiallisista
muutoksista, osin tyydytty kuvaamaan kokemusta. Hyvät käytännöt
yhteisessä pohdinnassa sekä yhteisessä tekemisessä olisi hyvä kirjata
suunnitelmiin.
Seurakunta on kehotuksen mukaisesti toteuttanut hiippakuntakonsulttien
johdolla henkilöstöhankkeen, johon sisältyi jokaisen työntekijän kuuleminen ja
kahteen otteeseen toteutettu työilmapiirimittaus. Työyhteisökäytäntöjä on
selkeytetty uusilla toimintamalleilla. Seurakuntayhtymä on ottanut käyttöön
yhteisöllisyyttä luovia käytäntöjä.
Seuraku ntalaisvastuun toteuttamiseen olisi hyvä saada tarkemmat
suunnitelmat toisaalta työaloilta mutta ennen kaikkea
seurakuntayhteisöä ajatellen. Sähköisen median käytön suunnitelmat
tulisi laatia selkeiksi yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa.
Suomenkielisen työn toteutumiseen saariston alueella ei ole saatu uusia mal
leja vaikkakin asiasta on keskusteltu. Asian eteen on yhä tehtävä
määrätietoista työtä.
Asiakirjakäytäntöjen ohjeet on otettu huomioon, mikä on hyvä asia. Myös
lähetettäviin pöytäkirjanotteisiin tulee liittää valitusosoitukset.
Tuomiokapituli kehottaa seurakuntaa edelleen kiinnittämään huomiota
piispantarkastuspöytäkirjassa esiteifyihin asioihin.

Esitys

Tuomiokapituli päättää
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1. merkitä tiedoksi seurakuntaneuvoston antaman selvityksen
piispantarkastuksen 23. ja 25.10.2015 johdosta esitetyistä huomioista;
2. todeta annetut selvitykset tehdyistä toimenpiteistä riittäviksi;
3. kehottaa kiinnittämään huomiota esittelyssä esitettyyn
4. liittää nyt saadun seurakuntaneuvoston selvityksen piispantarkastuksen
asiakirjoihin ja
5. lähettää tämän päätöksen esittelyineen Länsi-Turunmaan suomalaisen
seurakunnan seurakuntaneuvostolle sekä lääninrovasti Risto Leppäselle.
Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös liitteineen Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan
seurakuntaneuvostolle sekä lääninrovasti Risto Leppäselle

Lisätiedot

Pappisasessori Kaisa Huhtala, kaisa.huhtala@evl.fi p. 0400 309 810

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 302

Euran seurakunnan selvitys toimenpiteistä piispantarkastukseen 3. ja 5.2.2017 liittyen

Diaarinumero

DTUR186100.03.021201 7

Esittelijä

Pappisasessori Kaisa Huhtalan valmisteleman asian esittelee pappisasessori
San Lehti/P

Asian käsittely

Keskustelun jälkeen pappisasessori San Lehti pyysi, että asia annetaan
jatkovalmisteluun pappisasessori Kaisa Huhtalalle.

Päätös

Asia annettiin jatkovalmisteluun pappisasessori Kaisa Huhtalalle.

Toimenpiteet
Lisätiedot

Pappisasessori Kaisa Huhtala, kaisa.huhtala@evl.fi p. 0400 309 810

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 303

Keski-Porin seurakunnan kappalaisen viran täyttäminen —viranhoitomääräys Henrika
Hyttinen-Koposelle
DTUR!326/01 .01.01/2017

Esittelijä

Pappisasessori Kaisa Huhtalan valmisteleman asian esittelee pappisasessori
San Lehti/P

Perustelut

Tuomiokapituli päätti istunnossaan 7.3.2018 (1 03) julistaa haettavaksi KeskiPorin seurakunnan kappalaisen (IV) viran 6.4.2018 klo 15 päättyvin
hakuajoi n.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat papit: Henrika Hyttinen
Koponen, Ilona Koivisto, joka peruuffi 21.5.2018 hakemuksensa, Tuomo
Lindgren ja Petra Pohjanraito, joka 8.5.2018 peruutti hakemuksensa virkaan
Istunnossaan 8.5.2018 tuomiokapituli antoi Keski-Porin seurakunnan
seurakuntaneuvostolle lausuntonsa ja totesi kaikkien hakijoiden olevan
kelpoisia hakemaan virkaa.
Tuomiokapituliin on saapunut Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston
29.5.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja, jossa todetaan toimitetun
kappalaisen viran vaali (50). Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston
kokous 29.5.2018 on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja on
asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Pöytäkirja on ollut nähtävänä 1.14.6.2018. Pöytäkirjaan on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
Vaalista ei ole kuitenkaan tehty oikaisuvaatimusta. Päätös on lähetetty
tiedoksi kaikille virkaa hakeneille 7.6.2018.
Seurakuntaneuvosto
kokouksessaan
haastatteli
hakijat
29.5.2018.
Kokouksessa Tuomo Lindgren ilmoitti jäävänsä hoitamaan nykyistä virkaansa
Harjavallan kirkkoherrana. Seurakuntaneuvosto valitsi yksimielisesti Henrika
Hyttinen-Koposen kappalaisen virkaan.
Vaali
on
asianmukaisesti
saanut
lainvoiman.
toimitettu
ja
Vinanhoitomääräyksen antamiselle ei ole estettä. Seurakunta on toivonut
viranhoitomääräystä 1.1.2019 alkaen.

Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. todeta, että Henrika Hyttinen-Koponen on vaalissa 29.5.2018 tullut
valituksi Keski-Porin seurakunnan kappalaisen virkaan
2. antaa Henrika Hyttinen-Koposelle viranhoitomääräyksen
seurakunnan kappalaisen virkaan 1.1.2019 alkaen.

Keski-Porin

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Henrika Hyttinen-Koponen. Tiedoksi lääninrovasti Heimo Hietanen,
Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja seurakuntatoimisto, Porin
seurakuntayhtymä,
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Lisätiedot

Pappisasessori Kaisa Huhtala, kaisa.huhtala@evl.fi, p. 0400 309
810

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14:n 1 momentin 6 kohdan mukaan saa
hakea muutosta
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§ 304

Matti Hernesahon viranhoitomääräys Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin
virkaan 1.1.2020 alkaen

Diaarinumero

DTUR/l 80/01.01.00/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/AP

Perustelut

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on 7.6.2018 /
§ 39 lakkauttanut Turun Mikaelinseurakunnan kappalaisen (II) viran 1.1.2020
lukien ja perustanut tilalle seurakuntapastorin viran.
Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää 13.6.2018/ § 79
tuomiokapitulilta seurakuntapastorin virkaan viranhoitomääräystä pastori Matti
Hernesaholle 1.1.2020 lukien.
Kirkkolain 6 luvun 11 §:n 2 mom. mukaan tuomiokapituli antaa sopivalle
papile viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaad seurakunnalle on varattava
tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen
nyhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen
antamista.
Kirkkolain 6 luvun 16 §:n 1-2 mom. mukaan virkasuhteeseen ottamisen ja
pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että sIIhen otettava henkilö antaa
ottamisesta tai vihkimisestä päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon
terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa
asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksIIn. Virkaan
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei 1
momentissa tarkoitettua selvitystä vaadita.
Pastori Hernesaho on työskennellyt Turun Mikaelinseurakunnan
palveluksessa 10.6.201 6 lukien eikä ole syytä epäillä hänen
terveydentilaansa. Tuomiokapituli voi perustellusti päättää, ettei Hernesahon
tarvitse toimittaa selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.
Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom. mukaan viranhaltUalle on annettava
viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
vähintään kuukauden kestä vässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä
virkasuhteen ehdoista, jolleivat ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.

Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. antaa pastori Matti Hernesaholle viranhoitomääräyksen Turun
Mikaelinseurakunnan seurakuntapastorin (V) virkaan 1.1.2020 lukien;
2. että Hernesahon ei tarvitse kirkkolain 6 luvun § 16 nojalla toimittaa
selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa seurakuntaa antamaan pastori Hernesaholle KL6:18 mukaisen
selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Toimenpiteet

PfltOe Matti Hemesaho. Tiedoksi läänlnrovasd Ville Nilifynen, Turun
Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Ja seurakuntatolmisto, Turun Ja
Kaadnan seurakunteyhtymä.

Lisåifedot

Hllppakuntapastod Paulflna JAMnen p. 0400 126515

Muutoksenhaku

Päätös 1.
Päätökseen ei Mrkkolaln 24 luvun 14 §:n 1 momenfin 6-kohdan mukaan saa
hakea muutosta.
Päätös 2.
Päätöksestä vol kirkkolein 24 luvun 4 pykälän mukaan valittaa Turun hallintooikeuteen.
Päätökset 3.
Päätökseen ei vol kirkkolaln 24 luvun 5 pykälän mukaan hakea muutosta
vallifamalla.
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§ 305

Kimmo Malisen viranhoitomääräys Huiftisten seurakuntaan virkaa perustamatta ajalle
1.9.2018-28.2.2019

Diaarinumero

DTUR!J 92/01.01.01/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Huillisten seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt 10.7.2018, että vs.
kirkkoherra saa pyytää määräaikaista lisäpappia tuomiokapitulilta ajalle
1.9.2018-28.2.2019. Viranhoitomääräys pyydetään virkaa perustamalla.
Kirkkoherra esittää, että viranhoitomääräys annettaisiin pastori Kimmo
Maliselle. Malinen on arkkihiippakunnan pappi, jolla ei tällä hetkellä ole
viranhoitomääräystä.
Kirkkolain 6 luvun 1 §:n 4-5 momentin mukaan perustellusta syystä henkilö
voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että
tehtävää varten on perustettu virka. Työnantajalla tulee olla tehtäviensä
hoitamista varten riittävä henkilöstö.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltUa voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltUa sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sUaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan lIIttyvä seikka sitä vaatII.
Viranhoitomääräyksen määräaikaisuuden syynä on työnantajan toimintaan
liittyvä seikka.
Kirkkolain 6 luvun 16 §:n 1-2 mom. mukaan virkasuhteeseen ottamisen ja
pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että sIIhen otettava henkilö antaa
ottamisesta tai vihkimisestä päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon
ten.ieydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa
asian selvittämiseksi suoritettavlin tarkastuksän ja tutkimuksiin. Virkaan
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei 1
momentissa tarkoitettua selvitystä vaadita.
Tuomiokapituli on päättänyt 18.9.2013 § 515 kohdalla, että
1. jos pappi työskentelee saman työnantajan palveluksessa,
lääkärintodistusta ei vaadita, jollei ole syytä epäillä hänen terveydentilaansa
tai työkykyään,
2. oman hiippakunnan papin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen
häneltä ei edellytetä lääkärintodistusta alle 10 kuukauden
viranhoitomääräykseen, jollei ole syytä epäillä hänen työkykyään.
Tämän päätöksen 2. kohdan nojalla pastori Maliselta ei vaadita selvitystä
terveydentilasta.
Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom. mukaan viranhaltUalle on annettava
vllpymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
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vähintään kuukauden kestä vässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä
virkasuhteen ehdoista, jolleivat ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.
Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. antaa kirkkolain 6 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla pastori Kimmo Maliselle
viranhoitomääräyksen Huittisten seurakuntaan virkaa perustamalla ajalle
1.9.2018-28.2.2019;
2. kirkkolain 6 luvun 16 § nojalla, että pastori Malisen ei tarvitse esittää
selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa Huittisten seurakuntaa antamaan pastori Maliselle kirkkolain 6
luvun § 18 edellyttämän selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Kimmo Malinen
Tiedoksi lääninrovasti
Ari Paavilainen, Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto.

Lisätiedot

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515,
pauliina.jarvinen@evl.fi

Muutoksenhaku

Päätös 1.
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa
hakea muutosta.

.

Päätös 2.
Päätöksestä voi kirkkolain 24 luvun 4 pykälän mukaan valittaa Turun hallintooikeuteen.
Päätös 3.
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 306

Emilia Kuusiston virkavapaus Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle
1 9.20f 8-16.7.2019

Diaarinumero

DTUR/1 90/01.01 .02/2018

Esiifelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Pastori Emilia Kuusisto anoo virkavapautta Sastamalan seurakunnan
seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.2018-16.7.2019. Hakemus on
esityslistan liitteenä.
Työntekällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa
tarkoitetut ältiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet.
(Työsopimuslaki 4:7)
Äitiys-, 1syys- ja vanhempain vapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava
työnantajalle vIImeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alottua alkamisaikaa.
(Työsopimuslaki 4:3a)
Kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan
hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta
joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä.
Kirkkolain 6 luvun 41 §:n 1 ja 2 momentin mukaan virka vapaa on haettava
kirjalIisest jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan
harkittavissa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b kohdan mukaan tuomiokapituli myöntää
yli kahden kuukauden pituisen virkavapauden seurakunnan muulle papinviran
haltUalle.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan, jos seurakunnan
papinviran halta pyytää virka vapautta kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi
muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoks hänen on liitettävä
hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.

Esitys

Tuomiokapituli päättää myöntää kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin, 41 §:n
2 ja 4 momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 § 4b kohdan, 9 §:n 1 momentin
ja
nojalla pastori Emilia Kuusistolle virkavapautta
Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.201816.7.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Emilia Kuusisto. Tiedoksi lääninrovasti Ari Paavilainen, Sastamalan
seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto.

Lisätiedot

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515,
pauliina.jarvinen@evl.fl.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voi kirkkolain 24 luvun 4 pykälän mukaan valittaa Turun hallintooikeuteen.
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§ 307

Aino Savolaisen virkavapaus Uudenkaupungin seurakunnan seurakuntapastorin virasta
ajalla 3.8.2018-15.6.2019

Diaarinumero

DTUR/1 91/01.01.02/2018

Esillelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Pastori Aino Savolainen anoo virkavapautta Uudenkaupungin seurakunnan
seurakuntapastorin virasta ajalle 3.8.2018-1 5.6.2019. Hakemus on
esityslistan liitteenä.
Työntekällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa
tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, 1syys- ja vanhempainrahakaudet.
(Työsopimuslaki 4:1)
Äitiys-, isyys-ja vanhempain vapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava
työnantajalle vIImeistään kaksi kutikautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa.
(Työsopimuslaki 4:3a)
Kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan viranhaltUalle voidaan
hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta
joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä.
Kirkkolain 6 luvun 41 §:n 1 ja 2 momentin mukaan virka vapaa on haettava
kirjalIisest jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä. Wrkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan
harkittavissa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b kohdan mukaan tuomiokapituli myöntää
yli kahden kuukauden pituisen virka vapauden seurakunnan muulle papin viran
haltualle.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan, jos seurakunnan
papin viran haltUa pyytää virka vapautta kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi
muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoks hänen on liitettävä
hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.

Esitys

Tuomiokapituli päättää myöntää kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin, 41 §:n
2 ja 4 momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 § 4b kohdan, 9 §:n 1 momentin
nojalla pastori Aino Savolaiselle virkavapautta
ja
Uudenkaupungin seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 3.8.201 815.6.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Aino Savolainen. Tiedoksi vt. lääninrovasti Pertti Ruotsalo,
Uudenkapungin seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto.

Lisätiedot

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515,
pauliina.jarvinenäevl.fi.

Muutoksenhaku

Päätöksestä voi kirkkolain 24 luvun 4 pykälän mukaan valittaa Turun hallintooikeuteen.
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§ 308

Isadora Reunan osa-aikainen virkavapausanomus ajalle 1.9.2018-3t12.2020

Diaarinumero

DTUR/1 88/01.01.02/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Pastori Isadora Reuna anoo jatkoa osillaiselle virkavapaudelle Euran
seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.2018-31.12.2020. Reuna
on tällä hetkellä osittaisella (70 %) virkavapaalla ajalla 16.11.2017-31.8.2018,
jolloin viranhoitovelvoite on ollut 30 %. Nyt hänen anomansa osa-aikaisuuden
määrä on 25 %, jolloin viranhoitovelvoite olisi 75 %.
Kyseessä on työnantajan harkinnassa oleva virkavapaus.
Virkavapausanomus on esittelyn liitteenä. Se sisältää salassa pideifäviä
tietoja. (Laki viranomaisten julkisuudesta, 24 § 1 mom. kohta 32)
Kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan viranhaltUalle voidaan
hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta
joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä.
Kirkkolain 6 luvun 41 §:n 1 ja 2 momentin mukaan virka vapaa on haettava
kirjallisesti jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan
harkittavissa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b kohdan mukaan tuomiokapituli myöntää
yli kahden kuukauden pituisen virka vapauden seurakunnan muulle papin viran
haltalle.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jos seurakunnan
papinviran haltlia pyytää virkavapautta kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi
muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoks hänen on Illtettävä
hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.
Euran seurakunnan kirkkoneuvosto on 14.6.2018 / § 104 käsitellyt anomusta.
Kirkkoneuvosto ei puolia virkavapauden myöntämistä. Kirkkoneuvosto katsoo,
että virkaa tulisi hoitaa täydellä työajalla. Kirkkoneuvosto perustelee
päätöstään sillä, että on vaikea saada osa-aikaista (25 %) hoitamaan
seurakuntapastorin viran lopputyömäärää. Viime keväänä hyväksytyssä
henkilöstösuunnitelmassa on maininta, että vuonna 2019 seurakunnan
pappien kokonaismäärä laskee viidestä neljään. Tämä merkitsee
seurakuntapastorin viroissa sitä, että ne tulee hoitaa kokopäiväisesti.
Asian pohdintaa
Isadora Reuna on ollut osa-aikaisella, työnantajan harkinnassa olevassa
virkavapaudella (työaika 30 %) ajalla 15.8.2015-15.11.2017 ja 16.11.201731.8.2018. Seurakunta työnantajana on suhtautunut ymmärtävästi Reunan
tilanteeseen ja puoltanut viran osa-aikaista hoitamista kolmen vuoden ajan.
Tulevana vuonna seurakunnan papin virkojen määrä tulee vähenemään,
jolloin tarve virkojen kokoaikaiselle hoitamiselle on ilmeinen. Seurakunnan
perustelut olla puoltamaifa virkavapaulla ovat painavat.
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Osa-aikaista virkavapauffa ei myönnetä.
Esitys

Tuomiokapituli ei myönnä kirkkolain 6 luvun 41 §:n 1-2 momentin,
kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4 b kohdan ja 9 §:n 1 momentin nojalla
osittaista virkavapautta (25 %) pastori Isadora Reunalle Euran seurakunnan
seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.2018-31.12.2020.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Isadora Reunalle. Tiedoksi lääninrovasti Ari Paavilainen, Euran
seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto.

Lisätiedot

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515,
pauliina.jarvinenevl.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä voi kirkkolain 24 luvun 4
oikeuteen.

§
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§ 309

Hanna Lehdon hiippakuntasiirto Turun arkkihiippakuntaan 1.7.2018 lukien

Diaarinumero

DTUR/1 96/08.00.10/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/AP

Perustelut

Pastori Hanna Lehto on anonut hiippakuntasiirtoa Kuopion hiippakunnasta
Turun arkkihiippakuntaan 1.7.2018 lukien. Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli on myöntänyt siirron edellyttäen, että Turun arkkihiippakunnan
tuomiokapituli ottaa hänet vastaan hiippaku ntaan.
Kirkkojärjestyksen 5 luvun § 10 mukaan pappi kuuluu siihen hllppakuntaan,
jossa hänet on vihitty pappisvirkaan tai johon hän on tuomiokapitulin
suostumuksella siirtynyt. Jos pappi nimitetään papin virkaan toisessa
hlippakunnassa, hän siirtyy tähän hlippakuntaan. Papin virasta taikka muusta
seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
virasta eronnut pappi kuuluu siihen hiippakuntaan, johon hän erotessaan
kuului tai johon hän on tuomiokapitulin suostumuksella siirtynyt.
Hanna Lehto on valittu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
keskusrekisterin johtajan virkaan. Koeaika on päättynyt. Lehto anoo siirtoa
takautuvasti 1.7.2018 lukien.
Pyyntöön voidaan suostua.

Esitys

Tuomiokapituli päättää suostua hiippakuntasiirtoon ja ottaa pastori Hanna
Lehdon Turun arkkihiippakunnan papistoon 1.7.2018 lukien.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Hanna Lehto. Tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ja
lääninrovasti Ville Niifiynen.

Lisätiedot

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, 0400 126515, pauliina.jarvinenevl.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§

310

Sami Saravuoman hiippakuntasiirto Turun arkkihiippakuntaan

Diaarinumero

DTUR/1 98/08.00.10/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Pastori Sami Saravuoma on anonut hiippakuntasiirtoa Kuopion
hiippakunnasta Turun arkkihiippakuntaan 1.8.2018 lukien. Kuopion
hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt siirron edellyttäen, että Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapituli ottaa hänet vastaan hiippakuntaan.
Kirkkojärjestyksen 5 luvun § 10 mukaan pappi kuuluu sIIhen hlippakuntaan,
jossa hänet on vihitty pappisvirkaan tai johon hän on tuomiokapitulin
suostumuksella siirtynyt. Jos pappi nimitetään papin virkaan toisessa
hlippakunnassa, hän siirtyy tähän hllppakuntaan. Papin virasta taikka muusta
seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
virasta eronnut pappi kuuluu sIIhen hiippakuntaan, johon hän erotessaan
kuului tai johon hän on tuomiokapitulin suostumuksella sIIrtynyt.
Saravuoma on määrätty Keski-Porin seurakunnan seurakuntapastorin virkaan
1.8.2018 lukien.
Pyyntöön voidaan suostua.

Esitys

Tuomiokapituli päättää suostua hiippakuntasiirtoon ja ottaa pastori Sami
Saravuoman Turun arkkihiippakunnan papistoon 1.8.2018 lukien.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Sami Saravuoma. Tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ja
lääninrovasti Heimo Hietanen.

Lisätiedot

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 311

Kirkkohallituksen päätös Taivassalon seurakunnan vuokratontin kaupasta

Diaarinumero

DTUR/146/03.01 .00/2018

Esittelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut

Kirkkohallitus on 14.6.2018 § 311 päättänyt vahvistaa Taivassalon
seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen 25.4.2018 § 5, jolla on päätetty
myydä noin 2500 m2:n suuruinen määräala Kustavin kunnassa sijaitsevasta
tilasta Pappila, kiinteistötunnus 304-429-1-9, Marittaja Pekka Kärpijoelle 78
000 euron kauppahinnalla.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

-

Lisätiedot

Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 312

Valitusosoitus pöytäkirja

Esitys

Annetaan valitusosoitus.

Päätös

Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä
ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyftöoikeussopimuksista annetun lain mukaista valitusta,
koska päätös koskee yksinomaan hankintameneftelyn valmistelua.
Pykälät:_300,_301,_302,_304_kohta_3,_305_kohta_3,_309,_310,_311
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6 kohdan, kirkkolain 6 luvun 72 §:n, hallintolain 53 d §:n,
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin ja muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 296, 298, 299, 303, 304 kohta 1, 305 kohta 1
Hankintola koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon (Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000€ (tavarat-ja palvelut),
400.000 €(terveydenhoito-ja sosiaalipalvelut), 150.000 €(rakennusurakat) ja 500 000
(käyftöoikeussopimukset).
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku.tuomiokapituIicevl.fi

Tuomiokapitulin kirjaamo on avoinna ma

Pykälät:

—

pe klo 9.00

—

12.00 ja 13.00-1 5.00.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille oikaisuvaatimusajan
kuluessa. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin vä’ityksellä tai
sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen
viesti katsotaan saapuneeksi tuomiokapitulille silloin kun se on tuomiokapitulin käytettävissä
tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan
annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
-

-

Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintameneftelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Pykälät: 297
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60 20501 Turku
Telekopio: 02-2797001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanoifajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin läheftämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä,
että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
oerillä oikaisuvaatimusaian viimeisenä oäivänä ennen viraston aukioloaian oäättvmistä.

Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
-

tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä

- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
-

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
nen ja valitusaika
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta valiifamalla myös se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Alistusasioissa milloin seurakunnan viranomaisen päätös on jätetty tutkimaifa tai vahvistamatta
taikka sitä on muutettu, kirkkoneuvostolla tai seurakuntaneuvostolla on oikeus valittaa
ratkaisusta. Jos alistetun päätöksen on tehnyt seurakuntayhtymän viranomainen, valitusoikeus
on vhteisellä kirkkoneuvostolla. Jos alistettua Däätöstä on muutettu tai se on iätettv tutkimatta.
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se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen saa hakea päätökseen valittamalla muutosta.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 24, Turku
Postiosoite: PL32, 20101 Turku
Telekopio: (0295642414)

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Pykälät: 304 kohta 2, 305 kohta 2, 306, 307, 308

Valitus markkinaoikeuteen
Pykälät
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi
(valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Postiosoite: PL 118, 00529 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 5643314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeusoikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus-ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi
annettu asiakiria katsotaan annetun tiedoksi kolmantena oäivänä viestin lähettämisestä.
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Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, johon asian käsittelyä koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi ja
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
—

—

—

—

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi tai kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
—

—

—

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valtakirja.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Lisätietoja

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valituskirjelmän voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle sinä päivänä,
jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Tuomioistuinmaksulain (145512015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 5, 7
tai 8 §:stä muuta johdu.
--
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§ 313

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.17.

Kokouksen puolesta
Pauliina Järvinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Paikka ja päiväys
Turussa 15.8.2018
Matti Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu koneellisesti Domus-asianhallintajärjestelmässä.

