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Aika:

ke 10.8.2016 klo 17.00 – 18.49

Paikka:

Virastotalo, sali

Läsnä:

Hietanen Heimo, vt. kirkkoherra, puheenjohtaja
Ahorinta Keijo
Hiltunen Leea
varajäsen Mirja Vuoriston tilalla
Hurme Kauko
Jalava Aarto
Mannila Teppo
Nummi Annaliisa
Palviainen Veikko
saapui klo 17.17
Peräntie Anneli
Ujula Tarja
Vilo Pentti
Teerialho Sari, sihteeri

Muut läsnäolijat:

Sulo Lasse, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Siivonen Reijo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Poissa:

Vuoristo Mirja
Saurio Olavi
Vainiomäki Soilikki
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

151 §
KOKOUKSEN AVAUS
Vt. kirkkoherra luki Jes. 2:12-18. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

152 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
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Vt. khra:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

10/2016

153 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Vt. khra:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

154 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Vt. khra:

Vuorossa ovat Anneli Peräntie ja Tarja Ujula.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Peräntie ja Tarja Ujula.

155 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Vt. khra:

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä
yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä ilmoitustaululla
11.8.–30.8.2016. seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.8.–30.8.2016
virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.8.-30.8.2016.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että pöytäkirja on nähtävinä ilmoitustaululla
11.8.–30.8.2016. seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.8.–30.8.2016
virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 11.8.-30.8.2016.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

156 §
TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN IRTISANOMISTA
Esittelijä vs. hallintojohtaja Sari Teerialho
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8.7.2016 antamalla päätöksellä 16/0162/1 Turun hallinto-oikeus kumoaa kirkkoneuvoston päätökset. Kirkkoneuvoston päätös irtisanoa Ruskamon virkasuhde on lainvastainen.
Hallinto-oikeus on lausunut päätöksensä perusteluina seuraavaa:
Kirkkolain 6 luvun 50 §:n 1 momentin mukaan työnantaja ei saa irtisanoa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä ilman asiallista ja
painavaa syytä. Tällaisena syynä irtisanomiselle voidaan pitää virkasuhteeseen liittyvien velvotteiden vakavaa rikkomista sekä sellaisten viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista,
joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään.
Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon
työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan.
Saman pykälän 3 momentin mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt
virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä,
ei kuitenkaan saa irtisanoa ennen kuin hänellä on varoituksella annettu
mahdollisuus korjata menettelyä.
Saman pykälän 4 momentin mukaan työnantajan on ennen irtisanomista
selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla viranhaltija
muuhun virkasuhteeseen.
Jos irtisanomisen perusteena on niin vakava virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohduudella edellyttää virkasuhteen
jatkamista, 3 ja 4 momenttia ei sovelleta.
51 §:n mukaan irtisanominen on tehtävä 50 §:ssä säädetyllä perusteella
kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomisen peruste on tullut irtisanomisesta päättävän viranomaisen tietoon.
Kirkkolain 6 luvun 50 §:ää koskevasta hallituksen esityksestä (HE
41/2012 vp) ilmenee, että viranhaltijan henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon
työnantajan ja viranhaltijan olosuhteet kokonaisuudessaan. Irtisanomisperusteen riittävyyttä olisi arvioitava kaikkien tapauksessa ilmenevien
seikkojen kokonaisharkinnalla. Yksilöperusteisessa irtisanomisessa arvioinnissa vaikuttavia seikkoja voisivat olla esimerkiksi viranhaltijan rikkeen laatu ja vakavuus, viranhaltijan asema ja hänen suhtautumisensa
tekoonsa ja käyttäytymiseensä, työn luonne, työn teettämiseen liittyvät
erityispiirteet ja työnantajan asema. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen tai rikkonut niitä, ei saisi irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata virheensä. Säännös
olisi uusi ja vastaisi työsopimuslain sääntelyä. Varoituksen antaminen
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merkitsee sitä, että viranhaltijan tietoon saatetaan, kuinka vakavana rikkomuksena työnantaja pitää menettelyään. Varoitus on ennakkomuistutus siitä, millä tavoin työnantaja tulee reagoimaan varoituksessa tarkoitetun rikkomuksen tai laiminlyönnin toistuessa. Varoituksen tarkoituksena on antaa viranhaltijalle mahdollisuus korjata menettelynsä ja osoittaa siten, että edellytykset virkasuhteen jatkamiselle ovat olemassa. Jos
viranhaltijan rikkomus on niin vakava, että hänen olisi ilman varoitustakin tullut ymmärtää menettelynsä moitittavuus, varoituksen antaminen ei
olisi irtisanomisen edellytyksenä.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä
30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä,
sitä päivää lukuunottamatta. Hallinto-oikeuden päätös on saapunut
Rauman seurakuntaan 13.7.2016.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto ei valita Turun hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0162/1
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätös:

Keijo Ahorinta esitti Annaliisa Nummin kannattamana, että päätöksestä
valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava esitys, suoritettiin äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Ne, jotka hyväksyvät esittelijän ehdotuksen,
äänestivät JAA. Jos EI voittaa, on kirkkoneuvoston jäsen Keijo Ahorinnan ehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 6 (Hiltunen Leea, Hurme Kauko, Jalava
Aarto, Palviainen Veikko, Peräntie Anneli, Ujula Tarja), EI-ääniä 4 (Ahorinta Keijo, Mannila Teppo, Nummi Annaliisa, Vilo Pentti) tyhjiä 1 (Hietanen Heimo). Puheenjohtaja totesi vs. hallintojohtajan esityksen tulleen
kirkkoneuvoston päätökseksi.
Keijo Ahorinta, Annaliisa Nummi ja Pentti Vilo jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.
Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho 044-769 1205.

157 §
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Lasse Sulo muistutti kirkkovaltuuston
iltakoulusta Narvin Kesäkodilla 17.8.2016.
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158 §
MUUTOKSENHAKU
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen.

159 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.49.

KIRKKONEUVOSTON PUOLESTA

Heimo Hietanen
puheenjohtaja

Sari Teerialho
sihteeri

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Raumalla elokuun 15. päivänä 2016.

Anneli Peräntie
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat

Tarja Ujula
pöytäkirjantarkastaja

