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Aika:

ke 30.11.2016 klo 17.00 – 20.22

Paikka:

Virastotalo, sali

Läsnä:

Hietanen Heimo, vt. kirkkoherra, puheenjohtaja
Vuoristo Mirja, varapuheenjohtaja
Ahorinta Keijo
Hurme Kauko
Jalava Aarto
Mannila Teppo
Nummi Annaliisa
Palviainen Veikko
Peräntie Anneli
Teerialho Sari, sihteeri, esteellinen § 305

Poissa

Ujula Tarja
Vilo Pentti

Muut läsnäolijat:

Sulo Lasse, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Siivonen Reijo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Saurio Olavi, kappeliseurakunnan kappalainen, sihteeri § 305
Vainiomäki Soilikki, tiedottaja
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

278 §
KOKOUKSEN AVAUS
Vt. kirkkoherra luki profeetta Miikan kirjasta 2: 12-13. Puheenjohtaja
avasi kokouksen

279 §
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.

16/2016

280 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Vt. khra:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Aarto Jalava ja vs. hallintojohtaja ilmoittivat heillä olevan muissa asioissa käsiteltävä asia. Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi näillä lisäyksillä

281 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Vt. khra:

Vuorossa ovat Veikko Palviainen ja Anneli Peräntie.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Palviainen ja Anneli Peräntie.

282 §
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 seurakunnan kirkkoherranvirastossa 9.12.–23.12.2016 virallisina viraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.12.–23.12.2016.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa 9.12.–23.12.2016 virallisina viraston aukioloaikoina.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.12.–23.12.2016.

Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

283 §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
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Esittelijä vs. hallintojohtaja
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n (9.5.2003/822/2004) mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
KN 30.11.2016/§ 283:
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan toimikaudeksi 2017–2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

284 §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Kirkkojärjestyksen mukaan 8 luvun 2 §:n (9.5.2003/822/2004) mukaan
kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
KN 30.11.2016/§ 284:
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2017–2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

285 §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätty määrä
muita jäseniä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet (KL
10:2,1).
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Rauman seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä. Ohjesäännön 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten
vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa (KL 10:2,2).
Kirkkoneuvoston jäsenen tulee olla vaalikelpoinen seurakuntavaaleissa,
minkä vuoksi kirkkoneuvostoon ei voida valita seurakunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä (KL 10:2,1).
Kirkkolakiin on lisätty tasa-arvosäännös, jonka mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu (KL
25:10 a §). Tämä koskee myös kirkkoneuvostoa. Kiintiöperiaate koskee
erikseen sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. Toisin sanoen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan
tarvitse olla samaa sukupuolta (KL kommentaari, KL 25:10 a §, s. 281).
KN 30.11.2016/§ 285:
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostonvarapuheenjohtajan toimikaudeksi 2017–2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

286 §
KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Valinta suoritetaan edellä 285 §:ssä selostettujen kirkkolain säännösten
ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräysten mukaisesti.
KN 30.11.2016/§ 286:
Vs. hj:
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Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

287 §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2017–2018
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Kun kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten vaali on toimitettu, on eri
vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Valinta suoritetaan edellä 285 §:ssä selostettujen kirkkolain säännösten
ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräysten mukaisesti.
KN 30.11.2016/§ 287:
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvostonjäsenten henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2017–
2018.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

288 §
MÄÄRÄAIKAISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN TALOUSTOIMISTOON
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Anniina Kuusela on työskennellyt seurakunnan taloustoimistossa määaikaisena 21.11.2014 - 31.12.2015 (osa-aikainen) sekä 1.1.–31.12.2016
(kokoaikainen).
Anniina Kuuselan työsuhteelle esitetään jatkoa määräajaksi kokoaikaisena ajalle 1.1.–31.3.2017. Työsuhteen ehdot pysyvät samana.
Määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan talous- ja palkkahallinnon tehtävien siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuoden 2017 alusta
lukien. Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii talous- ja palkkahallinnon
henkilöstöltä resursseja mm. opastamalla työntekijöitä Kipan käyttöjärjestelmiin muiden rutiinitöiden ohella. Palvelimen levyrikko teettää vielä
töitä ja tilinpäätöksen tulee olla valmis jo helmikuun loppuun mennessä.
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Määräaikaisuus on perusteltua seurakunnan hyväksytyn strategian mukaisesti.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Anniina Kuuselan työsopimusta määräaikaisena (kokoaikainen) ajalle 1.1.–31.3.2017. Määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan talous- ja palkkahallinnon siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuoden 2017 alusta. Työsuhteen ehdot pysyvät muutoin samana. Esitys on henkilöstöstrategian periaatteen mukainen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

289 §
MÄÄRÄAIKAISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN PALKKAHALLINTOON
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Pia Komulainen on työskennellyt seurakunnan taloustoimistossa
31.8.2015 lukien määräaikaisena työntekijänä ja työsopimus on voimassa 31.12.2016 saakka.
Pia Komulaisen työsuhteelle esitetään jatkoa määräaikaisena (kokoaikainen) ajalle 1.1.–31.3.2017. Työsuhteen ehdot pysyvät samana.
Määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan talous- ja palkkahallinnon tehtävien siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuoden 2017
alusta. Siirtymävaiheessa palkkahallinnossa tarvitaan lisäresursseja,
jotta
Kipan järjestelmät saadaan henkilöstölle tutuiksi ja järjestelmä käyttöön.
Määräaikaisuus on perusteltua seurakunnan hyväksytyn strategian mukaisesti.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Pia Komulaisen työsopimusta määräaikaisena (kokoaikaisena) ajalle 1.1.–31.3.2017. Määräaikaisuuden
perusteena on seurakunnan talous- ja palkkahallinnon siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuoden 2017 alusta. Työsuhteen ehdot pysyvät
samana. Esitys on henkilöstöstrategian periaatteen mukainen

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.
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290 §
TARVITTAESSA TULEVAN VAKINAISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN VAHTIMESTARIPALVELUIHIN
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Raija Pinola on ollut Rauman seurakunnassa määräaikaisena työntekijänä vahtimestari-, siivous- ja ruokahuoltopalveluissa 13.5.2013 alkaen
tarvittaessa töihin tulevana työntekijänä. Työsopimus on voimassa
31.12.2016 saakka. Määräaikaisten palvelussuhteiden perusteena on
ollut sairaus- ja vuosilomasijaisuuksien hoitaminen.
Vahtimestari-, siivous- ja ruokahuoltopalveluissa on viime vuosina tapahtunut/tapahtuu eläköitymisiä. Henkilöstöstrategian mukaisesti näitä
paikkoja ei ole täytetty, vaan ne on hoidettu omin voimin eri järjestelyjen
avulla.
Raija Pinola on monitaito-osaaja, joka taitaa vahtimestari-, siivous- ja
ruokahuoltopalvelut ja on valmis lyhyelläkin varoitusajalla saapumaan
töihin. Kokemukset hänen työskentelystään ovat positiivisia. Seurakunnan tulee turvata äkilliset sijaistarpeet osaavalla henkilöstöllä.
Raija Pinolan työsuhteelle esitetään jatkoa tarvittaessa tulevana vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2017 alkaen. Työsuhteen ehdot pysyvät samana.
Vs.hj:

Kirkkoneuvosto päättää, että Raija Pinola palkataan Rauman seurakuntaan tarvittaessa tulevana vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2017 alkaen.
Työsuhteen ehdot pysyvät samoina.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

291 §
MÄÄRÄAIKAISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KIINTEISTÖ- JA VAHTIMESTARIPALVELUIHIN
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Jaakko Lehto on työskennellyt seurakunnan kiinteistötoimessa kiinteistötyöntekijän tehtävissä 4.1.2016 lukien ja määräaikainen työsopimus
on voimassa 31.12.2016 saakka. Lehdon työsuhteelle esitetään jatkoa
määräaikaisena ajalle 1.1.–31.12. 2017.
Vahtimestaripalveluissa on lähivuosina tapahtumassa eläköitymisiä ja
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tarkoitus onkin, että Jaakko Lehto perehtyy vahtimestarin/suntion tehtäviin. Rauman seurakunnan kiinteistötoimen pienimuotoiset korjaus- ja
huoltotoimenpiteet vakituisen henkilöstön apuna vaativat myös panostuksensa.
Työsuhteen ehdot pysyvät samana.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Jaakko Lehdon työsopimusta määräaikaisesti ajalle 1.1.–31.12.2017. Määräaikaisuuden perusteena on perehtyminen vahtimestarin/suntion tehtäviin sekä kiinteistötoimen kunnostustyöt vakituisen henkilöstön apuna. Esitys on henkilöstöstrategian
mukainen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

292 §
KIPA-PALVELUSOPIMUS
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Kirkon palvelukeskus (KIPA) on kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan
palvelukeskus, joka hoitaa kirkkolain nojalla seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen siltä osin kuin siitä palvelusopimuksella ja sen liitteenä olevalla vastuunjakotaulukolla sovitaan.
Käytännössä seurakunnalla ei ole mahdollisuutta sopia toisin asiasta,
vaan sopimus on kirkkojärjestyksen 22 luvun 3b §:n mukainen palvelusopimus, jolla määritellään osapuolten vastuut, tehtävät ja velvoitteet.
Palvelusopimus on sopimuskokonaisuus.
Rauman seurakunta liittyy Kipan asiakkaaksi 1.1.2017. Asiakkaaksi
liittymiseen kuuluvia siirtotoimenpiteitä ja koulutuksia on ollut paljon
vuoden 2016 puolella. Kipan antaman arvion mukaan vuodelta 2017 tulee seurakuntamme Kipalle maksettava korvaus olemaan noin 84.000
€.
KIPA tarvitsee myös maksuliikennetileihin tilinkäyttöoikeudet, jotta
voivat maksaa seurakunnan hyväksymät laskut. Palvelusopimusluonnos on esityslistan liitteenä.
Vs. hj:
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1. Liitteenä olevan palvelusopimuksen Kirkon palvelukeskuksen ja
Rauman seurakunnan välillä. Sopimus tulee voimaan 1.1.2017.
Sopimuksen allekirjoittavat vt. kirkkoherra ja vs. hallintojohtaja.
2. Myöntää Kirkon palvelukeskukselle tilinkäyttöoikeudet seurakunnan
käyttötileille ja valtuuttaa vt. kirkkoherran ja vs. hallintojohtajan
allekirjoittamaan valtakirjat tilien käyttöoikeuksista:
Päätös:

FI87 8000 1900 2920 54, päätili
FI64 2040 1800 0644 75, maksuliikennetili
FI44 5630 0020 0291 35, maksuliikennetili
FI48 8000 1470 9059 60, mandatum, taktinen salkku
FI30 8119 9710 0170 15, mandatum, strateginen salkku
FI61 5630 0050 3522 90, hautainhoitorahasto
FI97 2040 1800 0363 33, hautainhoitorahasto
FI05 8000 1170 9208 48, mandatum, hautainhoitorahasto
FI95 8000 1970 9325 48, testamentit/Mäki-Tanilan Danske Bankin
Mandatum-tili
FI80 1128 3000 3099 54, kolehtitili
FI29 5214 1340 0117 24, kolehtitili
FI10 2249 1800 1362 98, lähetysrengas
FI80 1128 3000 3139 31, yhteisvastuu
FI81 5630 0020 0933 62, eri tilit
FI92 5630 0020 1219 73, Mäki-Tanila
FI75 5630 0020 1855 23, lahjoitusrahasto

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

293 §
RAUMAN SEURAKUNNAN VARAINHOITOPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ
Esittelijä vs. hallintojohtaja
KN 24.8.2016/§ 175:
Kirkkoneuvoston asettaman taloustoimikunnan puheenjohtaja Aarto
Jalava saattoi kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi, että
taloustoimikunta on kokouksissaan keskustellut varainhoidosta. Taloustoimikunnan yhteinen linjaus onkin, että varainhoito kilpailutetaan täyden valtakirjan periaatteella. Kilpailutuksen läpiviemiseen tarvitaan asiantuntijan apua.
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Taloustoimikunnan jäsenet tapaavat 29.8.16 seurakunnan tilintarkastajat. Tapaamisessa on tarkoitus keskustella varainhoidon kilpailutuksesta
ja tiedustella tilintarkastajilta konsulttiavun saamisesta kilpailutusta varten.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto antaa suostumuksen varainhoidon kilpailutukseen
täyden valtakirjan periaatteella sekä kilpailutuksen järjestämiseen
luvan käyttää konsulttien apua.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä käsittelyyn. Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044-769 1205.

KN 30.11.2016/§ 293:
Taloustoimikunta on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt varainhoitopalvelujen tarjouspyynnön esitettäväksi edelleen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Taloustoimikunta ei ole käyttänyt konsulttia tarjouspyynnön valmistelussa.
Tarjouspyyntö liitteenä.
Tarjouspyynnön hyväksymisen jälkeen tarjouspyyntö julkaistaan Hilmajulkaisukanavalla. Tarjouspyyntö lähetetään erikseen Danske Bankille,
Länsi-Suomen Osuuspankille, Handelsbankenille sekä Nordea pankille.
Nykyinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen palveluntuottajasta
11.1.2017 kokouksessa.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan varainhoidon tarjouspyynnön.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

294 §
SEURAKUNNAN PANKKITILIEN LOPETUKSET
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Lapin ja Rauman seurakuntaliitoksen vuoksi osa Rauman seurakunnan
pankkitileistä on tullut tarpeettomiksi. Kipaan liittymisen myötä seurakunnan tulee myös karsia pankkitilejä.
Vs. hj:

Pöytäkirjantarkastajat

Kirkkoneuvosto päättää lopettaa liitteessä olevat Rauman seurakunnan
pankkitilit.
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Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

295 §
RAUMAN SEURAKUNNAN PALVELIMEN LEVYRIKKO
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Rauman seurakunnan omistamassa palvelimessa tapahtui levyrikko
4.-5.5.2016. Vikatilanne huomattiin, kun Status-tietojärjestelmään ei
päästy kirjautumaan. Levyrikko on ilmeisesti tapahtunut kesken varmistusten ajon, joten myös varmistus oli käyttökelvoton. Palvelimessa olleen Status-ohjelmiston tietokannasta katosi osa tiedoista eikä tietokantaa saatu enää käyntiin. Rikkoontuneilta levyiltä on yritetty pelastaa tietoja ja tietokantaa on myös yritetty korjata käyttökuntoon. Työtä ovat
tehneet Ibas, Unicomsi ja CGI.
27.7.2016 saatiin uudelleen rakennettu kanta seurakunnalle tarkistettavaksi. Tehdyissä tarkastuksissa havaittiin useita puutteita mm. hautaus, talous- ja henkilöstöhallinnon tiedostoissa. Järjestelmäntoimittajan
kanssa käydyn keskustelun ja saatujen vastauksien perusteella ei syntynyt luottamusta siihen, että jatkotoimenpiteillä olisi saatu täydellisempi
tietosisältö ja toiminnan kannalta olisi ollut mahdotonta odottaa edelleen
useita viikkoja uutta versiota kannasta.
Tämän jälkeen päädyttiin siihen, että käynnistetään välittömästi tietojen
manuaalinen syöttö viimeiseen toimivaan eli 5.1.2016 päivättyyn tietokantaan. Tähän pyydettiin apua Rauhala Yhtiöt Oy:ltä.
Varmistuksilta palautetut tiedostot olivat järjestelmäntoimittajalla käytettävissä 31.5.2016 alkaen eli aikaa kannan rakentamiseen toimitetuista
tiedostoista kului 8 viikkoa. Mikäli järjestelmätoimittajalta olisi toukokuussa saatu realistinen arvio korjauksen aikataulusta, olisi jo tuolloin
suositeltu tiedon manuaalisen palauttamisen käynnistämistä. It-aluekeskuksen työntekijät olivat kuitenkin korjausoperaatioon liittyvissä tiedoissa CGI:ltä ja Unicomsista saatujen raporttien varassa.
Varmistukset ovat olleet It-aluehallinnon vastuulla.
Rauman seurakunnalla on ollut kestämätön tilanne päivittäisten toimintojen suhteen. Kyseessä oli vielä kesälomakausi, jolloin henkilöstöä oli
vuosilomalla. Tämän lisäksi mm. Kipa on työllistänyt henkilöstöä erityisen paljon. Seurakunnan palkat on jouduttu laskemaan manuaalisesti
käsin Excel-taulukon avulla ja syöttämään palkansaajittain yksitellen
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pankkiohjelman kautta maksuun. Kaikki ostolaskut on maksettu yksitellen pankkiohjelman kautta. Hautapaikkoja ei ole voitu ohjelman avulla
tarkistaa eikä myöskään ole saatu listauksia haudanhoidoista, koska
maksut eivät ole kohdistuneet tehtyjen laskujen kadottua. Kirjanpidosta
ei saa luotettavia raportteja. Vielä tällä hetkelläkin Statuksessa on puutteita, joita yritetään korjata Rauhalan avulla.
Esimerkkinä kesän ajalta on maksettu 609 palkansaajalle palkkaa pankkiohjelman kautta yksitellen, ostolaskuja maksettu pankkiohjelmalla yksitellen 1943 kpl.
It-aluekeskuksella ei ole vakuutusta. It-aluekeskus selvittää vastuuvakuutusasiaa Turun seurakuntayhtymän kanssa. Kustannuksia on tähän
mennessä Rauhala Yhtiöiltä ja CGI:ltä tullut 29.934,22 €. Selvitystyö
Rauhalan kanssa jatkuu edelleen. Lisäksi talous- ja henkilöstöhallinnon
työntekijät ovat joutuneet tekemään ylitöitä suoriutuakseen tehtävistä.
Liitteenä It-aluehallinnon tietohallintopäällikkö Timo Koskisen raportti
tapahtuneesta.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto merkitsee raportin tiedoksi.
Keskustelun kuluessa vs. hallintojohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Vs. hj:

Raportti merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto edellyttää, että It-aluekeskus korvaa Rauman seurakunnalle aiheutuneet/aiheutuvat kustannukset.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

296 §
MONNAN HAUTAUSMAAN JÄTEMAAN KULJETUS
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Monnan hautausmaalta jäänyt jätemaa on vuosien 2008 - 2015 välisenä
aikana kuljetettu puutarhuri Jouni Laaksosen metsätien pohjaksi Rauman Sorkkaan.
Kuljetuksen on hoitanut Rauman Tankkihuolto Oy. Samassa kuljetuksessa on haettu hiekoitusmursketta tai kalliomursketta Monnan hautausmaalle. Jätemaata on viety 1-3 kuormaa/vuosi, yhteensä 8-10
kuormaa. Jätemaa on hiekoitussepelin poistosta jäänyttä mursketta.
Jätemaa olisi muuten viety kaatopaikalle, jolloin veloitus olisi ollut yli
jäämämaa savipitoinen -taksan mukaan 13.86 e/tonni (sis. alv).
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Liitteenä puutarhuri Jouni Laaksosen laatima selvitys jätemaan kuljetuksesta.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Tällä hetkellä jätemaa käytetään Monnan hautausmaan paikoitusalueen laajennukseen.
Keskustelun kuluessa vs. hallintojohtaja muutti esitystään seuraavasti.

Vs. hj:

Palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

297 §
KREMATORIOMETALLIN KIERRÄTYS
Esittelijä vs. hallintojohtaja
KN 20.4.2016/§ 95:
Krematoriometallin kierrätys on ohjattu OrthoMetals BV:n kautta.
OrthoMetals BV:n kanssa on solmittu sopimus v. 2008. Kyseinen
yritys on ohjannut varat hyväntekeväisyyteen. Vuonna 2013 puutarhuri
on avannut kierrätystuloja varten tilin, joka on ollut hänen henkilökohtainen tilinsä. Tilitositteiden mukaan (1.4.14-18.3.16) tilin saldo on 888,61
€. Varojen tulouttamisen kohteeksi oli pohdittu mm. kävelytuolin tai
rollaattorin hankkimista Monnaan.
Vs. hj:

Krematoriometallin keräyksestä tuloutuneiden varojen ohjaaminen
omalle henkilökohtaiselle tilille ei ole seurakunnan ohjeistuksen mukaista ja toimintaa on pidettävä moitittavana. Tilin käytössä ei kuitenkaan ole tapahtunut väärinkäytöksiä. Krematoriometallin keräysvarat
ohjataan jatkossa seurakunnan osoittamalle tilille. Kirkkoneuvosto päättää varojen käyttämisestä.

Päätös:

Palautettiin uudelleen valmisteluun.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.

KN 30.11.2016/§ 297:
OrthoMetalsilta ja Tekmurilta saatujen selvitysten perusteella
voidaan todeta, että vuosina 2008-2013 on kertynyt niin vähäisiä määriä
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krematoriometallia, ettei niistä kuljetus –yms. vähennysten jälkeen ole
jäänyt tuloutettavaa. Ensimmäiset OrthoMetalsin Rauman seurakunnalle suorittamat maksut perustuvat erotteluprosessin tulokseen ja on
maksettu Jouni Laaksosen ilmoittamalle pankkitilille v. 2014.
Pankkitilillä olleet varat on siirretty Rauman seurakunnalle krematorion kustannuspaikalle. Varoja on yhteensä 5881.57 €.
Kirkkohallitukselta Harri Palolta saadun lausunnon mukaan krematoriometalli ei ole seurakunnan omaisuutta. Se on seurakunnan hallussa,
mutta pieteettisyistä seurakunnan ei tule tavoitella omistusoikeutta siihen. Ympäristösyistä on hyväksyttävää, että kreamtoriometalli toimitetaan kierrätykseen.
Aiemmin krematoriometallia mm. haudattiin hautausmaahan, mitä nykyään saatetaan pitää järjenvastaisena, mutta toisaalta siihen toimintatapaan ei liittynyt nyt esille nousevia kysymyksiä. Myös sitä, että krematoriometallin käsittelevä laitos jakaa mahdollisen ylijäämän hyväntekeväisyyteen, voidaan pitää hyväksyttävänä.
Krematoriometallin kierrätyksestä kertyvä tuotto ei kuulu seurakunnalle
eikä tämän kuuluisi näkyä seurakunnan kirjanpidossa. Varat eivät ole
seurakunnan. Jos seurakunta haluaisi hallinnoida varoja, asiasta mm.
kuuluisi sopia vainajien perillisten kanssa. Ei saa muodostua sellaista
kuvaa, että seurakunta rahoittaa tuotolla kirkon toimintaa tai muita seurakunnan tärkeinä pitämiä hankkeita. Seurakunnalla ei ole myöskään
muuta intressiä seurata varojen käyttöä kuin se, että metallikeräysyrityksen maine säilyy yleisesti hyväksyttävänä.
Oikeana ei voi pitää ratkaisua, että varoja hallinnoidaan kenenkään yksityistilin kautta. Vaikka toiminta olisi miten moitteetonta tahansa, toimintatapa on helppo leimata väärinkäytökseksi.
Harri Palon ohjeistus on, että neuvottelemme yrityksen kanssa palaamisesta vanhaan toimintatapaan, jolloin he tulouttavat tuotot itse hyväntekeväisyyteen.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että palataan entiseen toimintatapaan, jolloin OrthoMetals tulouttaa krematoriometallin kierrätyksestä
saadut tulot valitsemalleen hyväntekeväisyysjärjestölle.
Keskustelun kuluessa vs. hallintojohtaja muutti esitystään seuraavasti.

Vs. hj:

Palautetaan uudelleen valmisteluun.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205.
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298 §
DANSKE BANK OYJ:N VARAINHOITORAPORTIT, TILANNE 31.10.2016
Esittelijä vs. hallintojohtaja
Liitteenä Danske Bank Oyj:n varainhoitoraportit, tilanne 31.10.2016.
Vs. hj:

Kirkkoneuvosto merkitsee Danske Bank Oyj:n varainhoitoraportit tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Sari Teerialho p. 044 769 1205

299 §
KANTTORI JOUNI MAUNULAN OIKAISUVAATIMUS
Esittelijä vt. kirkkoherra
KN 17.2.2016/§ 36:
RAUMAN SEURAKUNNAN JOHTAVAN KANTTORIN VIRANSIJAISUUS
Esittelijä vt. kirkkoherra
Rauman seurakunnan johtava kanttori on virkavapaalla 1.3.2016 –
10.1.2017. Koska seurakunnan omilla kanttoreilla kullakin on vakiintuneen tehtävänjaon mukaiset tehtävät, haettiin tehtävien sisällöllisen jatkuvuuden perusteella ulkopuolista viransijaista lehti-ilmoituksella. Hakuaika päättyi 31.1.2016. Koska haku ei tuottanut toivottua tulosta, siirryttiin sijaisjärjestelyissä sisäisiin järjestelyihin.
Oman työn järjestelyjen ja johtavan kanttorin sijaisuuteen soveltuvuuden kriteereillä johtava kanttori Saara Kukko yhdessä vt. kirkkoherra
Heimo Hietasen kanssa päätyi esittämään johtavan kanttorin sijaiseksi
seurakunnan kanttoreista Joni Poutasta.
Joni Poutanen on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastaan johtavan kanttorin sijaisuuden.
Sijaisuusjärjestely on käsitelty Rauman seurakunnan kanttoreiden kokouksessa 10.2.2016. Kokouksessa olivat läsnä Saara Kukko, Joni
Poutanen ja Kati Yrjölä sekä Heimo Hietanen. Poissa oli Jouni Maunula.
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Vt. khra:

Kirkkoneuvosto päättää myöntää kanttori Joni Poutaselle virkavapaata
ajalle 1.3.2016 – 10.1.2017 ja ottaa hänet Rauman seurakunnan johtavan kanttorin viransijaiseksi ajalle 1.3.2016 – 10.1.2017 virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.
Talousjohtaja Marko Haapasaari ja tiedottaja Soilikki Vainiomäki poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen, klo 19.40.

KN 20.4.2016/§ 90:
KANTTORI JOUNI MAUNULAN OIKAISUVAATIMUS
Kanttori Jouni Maunula on toimittanut 16.3.2016 oheisena liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston päätökseen 36/17.2.2016
Rauman seurakunnan johtavan kanttorin viransijaisuuden hoidosta.
Hallintosihteeri Tanja Vastamäki jätti Maunulalle toimitettavan pöytäkirjanotteen seurakunnan sisäiseen postiin 19.2.2016. Maunula on ollut
työssä 22.2.2016 alkaen normaalisti. Kanttorin virkatehtäviin kuuluu
muun muassa käydä läpi hänelle saapunut posti. Siksi voidaan katsoa
tiedoksisaannin tapahtuneen kirjeen lähettämisen tapaan seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen tässä tapauksessa seitsemäntenä päivänä pöytäkirjanotteen jättämisestä 19.2.2016 sisäiseen postiin. Oikaisuvaatimuksen määräajan
laskeminen alkoi näin 26.2.2016. Tällöin oikaisuvaatimuksen tuli olla perillä 11.3.2016 virka-ajan loppuun mennessä.
Lisäksi on otettava huomioon, että sijaisuusjärjestely käsiteltiin Rauman
seurakunnan kanttoreiden kokouksessa 10.2.2016. Jouni Maunula oli
kokouksesta poissa, mutta johtava kanttori Saara Kukko tiedotti Maunulalle sähköpostitse 11.2.2016 sijaisuusjärjestelyistä ja sen käsittelyaikataulusta kirkkoneuvostossa. Maunula oli siis tietoinen, että kirkkoneuvosto käsittelee asiaa 17.2.2016.
Maunulan 16.3.2016 toimittama oikaisuvaatimus ei ole saapunut määräajassa.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto päättää jättää käsittelemättä kanttori Jouni Maunulan
oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimusta ei toimitettu perille määräajassa.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.
KN 30.11.2016/§ 299:
Turun hallinto-oikeus on 8.9.2016 päätöksellä numero16/0204/1 Dnro
00747/16/2302 kumonnut kirkkoneuvoston päätöksen jättää tutkimatta
kanttori Jouni Maunulan 16.3.2016 toimittaman oikaisuvaatimuksen liian
myöhään saapuneena. Rauman seurakunnassa on säästöjen perusteella annetun määräyksen johdosta ollut vallitsevana käytäntönä antaa
kirkkoneuvoston päätökset tiedoksi asianosaisille työntekijöille sisäisen
postin kautta. Turun hallinto-oikeuden päätös muodostaa ennakkotapauksen, jonka perusteella tiedoksiantotapana on käytettävä joko kirjettä työntekijän postiosoitteeseen tai henkilökohtaista päätöksen tiedoksi antamista kirjallisella kuittauksella.
Rauman seurakunnan kirkkoneuvosto ottaa hallinto-oikeuden päätöksen perusteella Maunulan oikaisuvaatimuksen käsiteltäväksi.
Maunula vaatii, että Rauman kirkkoneuvoston päätös 12/17.2.2016 valita seurakunnan kanttori Joni Poutanen johtavan kanttorin viransijaiseksi ajalle 1.3.2016 – 10.1.2017 on kumottava ja asia on palautettava kirkkoneuvoston uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi Maunula vaati,
että hänet on valittava johtavan kanttorin sijaiseksi. Vaatimuksenperusteeksi hän esittää KL 6:12 säädöksen. Muuna perusteena Maunula esittää, että hän on aiemmin hoitanut johtavan kanttorin sijaisuutta moitteetta ja on siihen pätevä.
Seurakunnan johtava kanttori Saara Kukko esitti vs. kirkkoherra Heimo
Hietaselle joulukuussa 2015, että tulevaan viransijaisuuteen pyrittäisiin
saamaan sijainen seurakunnan ulkopuolelta. Perusteena oli seurakunnan vakinaisten kanttoreiden työtehtävien jaon säilyminen vakiintuneen
tehtävänjaon mukaisena ja näin ollen virkavapaa aiheuttaisi mahdollisimman vähän muutoksia seurakunnan musiikkityöhön.
Johtava kanttori laati hakuilmoituksen. Määräaikaan 31.1.2016 mennessä sijaisuuden hoitamisen ilmoittautui kaksi hakijaa, joista toinen oli
Jouni Maunula ja toisella hakijalla ei ollut kelpoisuutta sijaisuuden hoitamiseen. Koska seurakunnan ulkopuolelta ei saatu viransijaista, kirkkoneuvosto hyväksyi 12/17.2.2016 esittelyn uudesta seurakunnan sisäisestä sijaisuuden täyttämisestä. Pöytäkirjanotteella annettiin tämä tiedoksi kahdelle hakijalle. Samalla tuli tiedoksi, että koska kyseessä oli
sisäinen sijaisuuden täyttäminen, ainoa ulkopuolinen hakija ei enää ollut
haussa mukana. Maunula sen sijaan oli edelleen mukana sijaisuutta
täytettäessä.
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Johtava kanttori Saara Kukko valmisteli kirkkomusiikkityön näkökulmasta kunkin kanttorin omien työtehtävien järjestelyjen ja johtavan kanttorin sijaisuuteen soveltuvuuden kriteereillä esityksen viransijaisuuden
hoitamisen järjestelyistä. Valmistelun perusteella johtava kanttori Saara
Kukko yhdessä vs. kirkkoherra Heimo Hietasen kanssa päätyi ratkaisuun, jossa johtavan kanttorin sijaiseksi tulisi seurakunnan kanttoreista
valita Joni Poutanen. Hän oli tehtävään hyvin sopiva ja pystyi tekemään
oleellisimman osan perusvirkansa jatkuvuutta vaativista työtehtävistään
sijaisuuden hoitamisesta huolimatta. Poutanen ilmoitti olevansa käytettävissä sijaisuuteen. Tämän perusteella vs. kirkkoherra Heimo Hietanen
esitti, että kirkkoneuvosto valitsee Rauman seurakunnan johtavan kanttorin viransijaiseksi ajalle 1.3.2016 – 10.1.2017 Joni Poutasen ja myöntää hänelle samalle ajalle virkavapaata omasta virastaan.
Sijaisuusjärjestely esiteltiin myös Rauman seurakunnan kanttoreiden
kokouksessa 10.2.2016. Kokouksessa olivat läsnä johtava kanttori
Saara Kukko, kanttorit Joni Poutanen ja Kati Yrjölä sekä vs. kirkkoherra
Heimo Hietanen. Poissa oli kanttori Jouni Maunula. Johtava kanttori
Saara Kukko tiedotti asiasta poissaolleelle Maunulalle sähköpostitse.
Maunula vetoaa oikaisuvaatimuksessaan KL 6:12 §:ään. Pykälä koskee
sitä, miten virkasuhdetta tulee hakea ja siinä todetaan, että virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut virkasuhdetta hakuajan päättymiseen mennessä. On kuitenkin huomattava, että § 12 liittyy
julkista hakumenettelyä koskeviin 10 ja 11 §:ään.
KL 6:10 § säätelee julkista hakumenettelyä, jonka tavoitteena on turvata
avoimen ja läpinäkyvän hakumenettelyn kautta parhaan mahdollisen
henkilöstön saaminen julkishallinnon palvelukseen. Pykälän toisessa
momentissa säädetään, että virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi muun muassa päättää ilmoitetun hakuajan jatkamisesta
tai kokonaan uudesta hakumenettelystä. Näin voidaan menetellä esimerkiksi silloin, kun työnantaja katsoo tarpeelliseksi saada enemmän tai
uusia hakijoita. Juuri tällainen tilanne oli Rauman seurakunnan johtavan
kanttorin viran sijaisuuden täyttämisessä. Tavoitteena oli löytää seurakunnan ulkopuolinen pätevä sijaisuuden hoitaja, jotta kirkkomusiikin vakinaiset viranhaltijat olisivat voineet ilman työn pitkäjänteisyyden keskeytymistä jatkaa oman virkansa hoitoa. Kun ulkopuolisia päteviä hakijoita ei saatu, katsoi kirkkoneuvosto tarpeelliseksi saada enemmän hakijoita ja päätti jo 1.3.2016 alkavan sijaisuustarpeen perusteella kokonaan uudesta hakumenettelystä KL 6:11 §:n 1 momentin 1. kohdan perusteella sisäisenä sijaisuuden täyttämisenä. Uuteen tai jatkettuun julkiseen hakumenettelyyn esimerkiksi hakuaikaa pidentämällä ei sijaisuustarpeen nopean alkamisen perusteella ollut mahdollisuutta. Kirkkoneuvosto oli KL 6:10,2 perusteella toimivaltainen päättämään uudesta hakumenettelystä. Tässä sisäisessä täyttömenettelyssä myös Maunula oli
mukana.
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Sijaisuuden täyttämisessä kelpoisuuden, työjärjestelyjen ja tehtävään
sopivuuden perusteella kirkkoneuvosto päätti 12/17.2.2106 myöntää
kanttori Joni Poutaselle virkavapaata ajalle 1.3.2016 – 10.1.2017 ja ottaa hänet Rauman seurakunnan johtavan kanttorin viransijaiseksi ajalle
1.3.2016 – 10.1.2017 virkaan kuuluvin palkkaeduin.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto hylkää Jouni Maunulan oikaisuvaatimuksen ja pysyttää
voimassa 17.2.2016 tekemänsä päätöksen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

300 §
VALITUS RAUMAN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN (I) VIRAN VAALISTA
Esittelijä vt. kirkkoherra
Hakija Seppo Sattilainen on valittanut Turun hallinto-oikeuteen kirkkovaltuuston 15/8.9.2016 toimittamasta Rauman seurakunnan kappalaisen (I) vaalista. Turun hallinto-oikeus pyytää 19.10.2016 lähetteellä asiassa dnro 01396/16 Rauman seurakunnan kirkkovaltuuston lausuntoa
asiassa. Hallinto-oikeus on pidentänyt lausuntoaikaa siten, että kirkkovaltuuston lausunto on annettava 23.12.2016 mennessä.
Valituksessa kiinnitetään huomiota myös Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin valmisteluun asiassa. Kirkkoneuvosto on siksi pyytänyt
2.11.2016 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon
25.11.2016 mennessä liitettäväksi hallinto-oikeudelle annettavaan
omaan lausuntoonsa.
Kirkkoneuvoston lausuntoesitys kirkkovaltuustolle ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lausunto jaetaan kokouksessa 30.11.2016.
KN 30.11.2016/§ 300:
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) antaa oheisen liitteen lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle Seppo
Sattilaisen valitukseen Rauman seurakunnan kappalaisen vaalista
8.9.2016 ja
2) liittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lausunnon osaksi
omaa lausuntoaan.
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Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

301 §
KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSENEN TEKEMÄ ALOITE
Esittelijä vt. kirkkoherra
KN 8.6.2016/§ 147:
Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. (KJ 9. luku 4 §)
Kirkkovaltuuston varajäsen Sirkka Mantere on tehnyt aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 2.6.2016.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto toteaa, että Sirkka Mantereen tekemä aloite on otettu
esille kirkkoneuvoston kokouksessa.
Keskustelun kuluessa vt. kirkkoherra muutti esitystään seuraavasti:

Vt. khra:

Kirkkoneuvosto toteaa, että Sirkka Mantereen tekemä aloite on otettu
esille kirkkoneuvoston kokouksessa ja antaa aloitteen vt. kirkkoherran
valmisteltavaksi.

Päätös:

Muutetun esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

KN 30.11.2016/§ 301:
Kirkkovaltuuston varajäsen Sirkka Mantere on tehnyt 8/2.6.2016 valtuustoaloitteen nuorten aikuisten tyttökerhotoiminnan aloittamiseen
Rauman seurakunnassa.
Nuorten aikuisten ikäryhmässä toimintaan osallistuminen määrittyy
enemmän ikäryhmän kuin sukupuolen mukaan. Siksi pelkästään tytöille
suunnatun toiminnan järjestäminen ei välttämättä ole perusteltua.
Rauman seurakunnassa on edessä selkeä toiminnan kehittämisen
kausi. Ehdotettu kerhotoiminta kuuluu osaltaan nuorisotyölle, nuorille
aikuisille suunnatulle toiminnalle ja oppilaitostyölle. Näiden työalojen
kautta kohdataan aloitteessa mainittuun ikäryhmään kuuluvia. Työaloille
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on kuluvana toimintavuonna jo resursoitu lisää henkilöstöä ja työalojen
välistä yhteistyötä on tehostettu. Nuorisotyön panostus seurakunnassa
on lisääntynyt, kun työalalle on nimetty nuorisotyön papiksi Lotta Hatakka. Nuorisotyössä on kokenut ja ammattitaitoinen nuorisotyönohjaajien tiimi. Nuorten aikuisten työstä vastaa ja työtä kehittää seurakuntapastori Ilkka Riihimäki ja oppilaitostyötä tekee vuoden 2017 pastori Satu
Salminen. Näiden toimintojen työntekijät tukevat nuoria aikuisia ottamaan vastuuta myös omaehtoisen toiminnan toteuttamisesta ja kehittämisestä seurakunnassa.
Seurakunnan nuorisotyön ja nuoriin aikuisiin kohdentuvan työn työntekijät voivat tukea nuoria aikuisia ottamaan tarvittaessa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin, mikäli diakonisen henkilökohtaisen avun tarvetta ilmenee.
Tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi taloudelliset ongelmat tai riippuvuusongelmat.
Mikäli aloitteessa tarkoitetaan tavalla tai toisella erityistä apua tarvitsevia, mahdollisesti niin kutsuttuihin erityisnuoriin lukeutuvia nuoria naisia,
heitä koskevissa kysymyksissä seurakunnan nuorisotyön, nuorten aikuisten työn ja oppilaitostyön ohella tukevat oman seurakunnan diakoniatyö ja keskeiset yhteistyötahomme Rauman Seudun Katulähetys /
Nuortentalo sekä Rauman Mielenterveysseuran ryhmätoiminta. Seurakunnan diakoniatyö ja sittemmin nuorisotyö on ollut yhdessä Mielenterveysseuran Kriisikeskuksen kanssa toteuttamassa Löydä Oma Tarinasi
(LOT)-ryhmiä syrjäytymisvaarassa oleville tai jo esimerkiksi kouluelämästä syrjään ajautuneille nuorille sukupuolesta riippumatta.
Nuorten aikuisten parissa tehtävä työ kohtaa kilpailun nuorten ajankäytöstä. Tavoitteena on löytää luontevia liitoskohtia nuorten aikuisten elämän ja seurakunnan toiminnan tarjonnan sekä nuorten aikuisten tarpeiden ja seurakunnan mahdollistaman tuen välille.
Kirkkovaltuuston varajäsen Sirkka Mantere on nostanut tärkeän näkökulman huomioonotettavaksi nuorisotyön ja nuorten aikuisten työn
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto antaa edellä olevan vastauksena kirkkovaltuustolle valtuutettu Sirkka Mantereen 8/2.6.2016 tekemään aloitteeseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 769 1290.

302 §
JUMALANPALVELUSTEN RADIOINNIT VUONNA 2017
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Esittelijä vt. kirkkoherra
KN 19.10.2016/§ 213:
Rauman seurakunnan sunnuntaijumalanpalvelukset ovat radioitu 1990
luvun lopulta saakka. Nykyisin jumalanpalvelusta voi myös kuunnella
suorana lähetyksenä internetin ja seurakunnan kotisivun kautta.
Sunnuntain jumalanpalvelukset radioidaan Pyhän Ristin kirkosta
vuonna 2017, kausi alkaa sunnuntaina 1.1.2017. Liitteenä tarjouspyyntö, jonka sisältöä tarkennetaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Hyväksytty tarjouspyyntö julkaistaan Hilma-julkaisukanavassa 21.10.2016.
Tarjousaika päättyy 11.11.2016 klo 12.00. Palveluntarjoajan valinnasta
päätetään kirkkoneuvoston kokouksessa 14.12.2016 saatujen tarjousten pohjalta.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto tekee tarjouspyyntöön mahdolliset sisällölliset tarkennukset ja tarkennuksien jälkeen hyväksyy tarjouspyynnön julkaistavaksi.
Kun tarjouspyyntö on hyväksytty, vs. hallintojohtaja käynnistää kilpailutuksen viimeistään 21.10.2016 Hilma-julkaisukanavassa. Tarjouksien on
oltava kirjeitse seurakunnalla viimeistään perjantaina 11.11.2016 klo 12
mennessä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tarjouspyynnön tarkennuksien jälkeen julkaistavaksi Hilma-julkaisukanavassa.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 7691 290.

KN 14.11.2016/§ 273:
Saatetaan kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi, että jatkossa tilintarkastaja
Sinikka Niitynperän tilalla Rauman seurakunnan vastuullisena tilintarkastaja jatkaa Aino Lepistö ja avustavana tilintarkastaja Leena Ahonen.
Vs. hallintojohtaja saattoi kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi, että jumalanpalvelusten radioinnista ei ole määräaikaan mennessä tullut yhtään
tarjousta. Päätettiin julkaista tarjouspyyntö uudelleen Hilmassa ja lisäksi
lähettää tarjouspyynnöt Ramonaan, Iskelmään, Järviradiolle ja Radio
Dei:lle.
KN 30.11.2016/§ 302:
Jumalanpalvelusten radioinnin kilpailutus julkaistiin Hilmajulkaisukanavassa uudelleen 16.11.2016. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 25.11.2016 klo 15.00.
Tarjouspyynnöt lähetettiin myös postitse Ramonaan, Iskelmään, Järviradioon ja Radio Dei:lle. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta.
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Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat liitteenä.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto tekee päätöksen jumalanpalvelusten radioinnin tarjoajasta vuodelle 2017.
Keskustelun päätyttyä vt. kirkkoherra teki päätösesityksen:

Vt. khra:

Kirkkoneuvosto päättää valita Rauman seurakunnan jumalanpalvelusten radioinnin palveluntuottajaksi vuodeksi 2017 Radio Ramonan.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 7691 290.

303 §
UUDEN ORGANISAATION JOHTOSÄÄNNÖT
Esittelijä vt. kirkkoherra
Rauman seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt 9.8.2016 seurakunnan uuden toimintaorganisaation. Kokouksessaan 24.11.2016 valtuusto hyväksyi muutokset eräisiin seurakunnan virkanimikkeisiin. Organisaation toimeenpanemiseksi on päivitetty kirkkoneuvoston ohjesääntö, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 24.11.2016. Hyväksynnän jälkeen se alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
Organisaatiouudistuksen toimeenpanemiseksi on 9.8.2016 hyväksytyistä johtosäännöistä uudelleen päivitettävä virkanimikemuutokset talouspäällikön johtosääntöön. Toimistopäällikön johtosäännössä on tarpeen laajentaa kelpoisuusvaatimusta. Tämä laajentaa soveltuvien työntekijöiden määrää, jotka voidaan mahdollisesti siirtää tehtävään uuden
organisaation tulevien virkajärjestelyjen yhteydessä.
Viranhaltijoiden johtosääntö on päivitettävä uuden organisaation mukaiseksi.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
1) talouspäällikön johtosäännön virkanimekemuutokset oheisen liitteen
mukaisesti 1.1.2017 lukien,
2) toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksen laajennuksen oheisen liitteen mukaisesti 1.1.2017 lukien,
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3) viranhaltijoiden johtosäännön oheisen liitteen mukaisesti 1.1.2017
lukien.
Keskustelun kuluessa vt. kirkkoherra tarkensi toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksen laajennusta oheisen liitteen mukaisesti.
Vt.khra:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
1) talouspäällikön johtosäännön virkanimekemuutokset oheisen liitteen
mukaisesti 1.1.2017 lukien,
2) toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksen laajennuksen oheisen liitteen mukaisesti 1.1.2017 lukien,
3) viranhaltijoiden johtosäännön oheisen liitteen mukaisesti 1.1.2017 lukien.

Päätös:

Muutetun esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 7691 290.

304 §
HANNU RUSKAMON SIIRTÄMINEN RAUMAN SEURAKUNNAN ISÄNNÖITSIJÄN VIRKAAN
Esittelijä vt. kirkkoherra
Rauman seurakunnassa on toteutettu organisaatiomuutos kirkkovaltuuston päätöksellä § 16 / 8.9.2016. Vanhan organisaation kiinteistöpäällikön viran tehtävien vaativuus oli uuden organisaation virkaa oleellisesti vähäisempi. Samoin viran kelpoisuusvaatimuksena ei lähtökohtaisesti ollut niin korkea koulutus kuin uudessa kiinteistöpäällikön virassa.
Vanhan organisaation mukaan kiinteistöpäällikön tehtäviin kuului:
- vastaa seurakunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, suunnittelusta,
rakennuttamisen valvonnasta ja raportoinnista,
- vastaa kiinteistöjen hoidon ja ylläpidon sekä sisäisten kiinteistöpalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Tekee kiinteistöjen turvallisuus- ja pelastus- ym. suunnitelmat,
- toimii kiinteistötyöntekijöiden, vahtimestari- ja siivoustoimen sekä
keittiötoimen esimiehenä,
- valmistelee ja on tarvittaessa läsnä omaan toimialaan kuuluvia asioita hallintoelimissä käsiteltäessä,
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-

valmistelee ja suorittaa toimialansa hankintojen kilpailutuksen sekä
hankinnat hankintasäännön mukaisesti,
- osallistua tarvittaessa rakennus- ja korjaustöiden toteuttamiseen.
Vanhassa organisaatiossa kiinteistöpäällikön esimiehenä oli talousjohtaja ja virkaan vaadittiin rakennusmestarin tai rakennusinsinöörin tutkinto ja kokemus työnjohto- ja suunnittelutehtävistä.
Uudessa organisaatiossa kiinteistöpäällikön tehtävänä on
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

seurakunnan kiinteistö- ja hautatoimen johtaminen,
seurakunnan kiinteistöjen uudisrakennus- ja peruskorjaustöiden ja kunnossapidon suunnittelu, valvonta ja raportointi
kirkkoneuvostolle,
seurakunnan tilantarpeen mitoitus ja tilankäytön suunnittelu,
valmistella ja suorittaa tai ohjeistaa kiinteistöjen hoidon ja
ylläpidon sekä sisäisten kiinteistöpalveluiden, vahtimestaripalveluiden ja ruokahuollon suunnittelu, kehittäminen ja
toteutus sekä vastata kiinteistöjen turvallisuus- ja pelastus
ym. suunnitelmista,
valmistella ja suorittaa tai ohjeistaa toimialaansa kuuluvien
hankintojen kilpailutus sekä hankinnat hankintasäännön
mukaan,
kiinteistö- ja hautatoimeen kuuluvien asioiden valmistelu ja
esittely kirkkoneuvostossa,
toimia puutarhurin ja ylivahtimestarin sekä kiinteistön hoidon henkilöstön lähiesimiehenä,
hoitaa muut esimiehen määräämät tehtävät.

Uuden organisaation mukaisessa jotosäännössä kiinteistöpäällikkö on
seurakunnan johtava kiinteistötoimen viranhaltija, jonka tulee olla soveltuvan korkeakouluntutkinnon suorittanut.
Uudessa organisaatiossa kiinteistöpäällikön tehtävän vaativuus on oleellisesti kasvanut. Johtamistyön osuus tehtävässä on selvästi lisääntynyt.
Tehtävän itsenäinen taloudellinen vastuu on vanhan kiinteistöpäällikön
tehtävään nähden oleellisesti suurempi. Kiinteistöpäällikkö on uudessa
organisaatiossa myös hautatoimen johtaja. Se lisää viran vaatimaa osaamisaluetta huomattavasti. Kiinteistöpäällikön alaisena on linjaorganisaation omilla toimialoillaan ylivahtimestari ja puutarhuri sekä kiinteistötoimen työnjohtaja. Lisäksi oleellisin muutos koskee kiinteistöpäällikölle
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määrättyä tehtävää kirkkoneuvoston esittelijänä. Esittelijän vastuu lisää
viran vaatimuksia erityisellä tavalla. Tällä perusteella viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vähintään johtosäännössä mainittua korkeakoulututkintoa.
Muutoksen valmistelun aikana Turun hallinto-oikeus kumosi Rauman
seurakunnan päätöksen irtisanoa kiinteistöpäällikkö Hannu Ruskamo.
Hänet on aikanaan otettu seurakunnan silloisen organisaation mukaiseen kiinteistöpäällikön virkaan. Hän on koulutukseltaan rakennusmestari. Uuden organisaation kiinteistöpäällikön tehtävän kelpoisuusedellytyksen ja tehtävän yleisen vaativuuden perusteella vanhan organisaation kiinteistöpäällikön edellytykset täyttänyt Ruskamo ei täytä uuden
viran kelpoisuusvaatimuksia.
Rauman seurakunnalla on huomattava ja arvokas kiinteistöomaisuus.
Viime vuosina sen hoito on jäänyt ajastaan jälkeen ja vaatii tulevina vuosina toimenpiteitä. Uuden organisaation toimeenpanon ja seurakunnan
kiinteistötoimen hoidon osalta on perusteltua perustaa seurakuntaan kiinteistöpäällikön työn tueksi siirtymäkaudeksi isännöitsijän virka. Tämän viran luonne ja vaatimukset vastaavat lähinnä vanhan organisaation kiinteistöpäällikön virkaa.
Kirkkoneuvosto esitti 2.11.2016 kirkkovaltuustolle isännöitsijän viran perustamista. Näin vältettäisiin organisaatiomuutoksessa irtisanominen ja
samalla voitaisiin vastata kiinteistötoimen seuraavien vuosien erityistarpeisiin. Kirkkovaltuusto päätti 24.11.2016 perustaa 1.1.2017 lukien Rauman seurakuntaan isännöitsijän viran.
Hannu Ruskamoa kuultiin viran perustamisesta häneltä pyydetyllä kirkkovaltuustolle toimitetulla lausunnolla. Siinä Ruskamo ei puolla isännöitsijän viran perustamista. Samalla hän lausui näkemyksensä siirtojärjestelyn toteuttamisesta. Valtuustoesityksen valmistelussa selostettiin kokonaisuuden hahmottamiseksi siirtojärjestelyn taustaa ja perusteluja. Kyseessä oli kuitenkin perusteissaan lausuntopyyntö viran perustamisesta.
Nyt valmistellessaan organisaatiomuutoksen toimeenpanoa, on kirkkoneuvoston pyydettävä Ruskamolta lausunto hänen siirtämisestään perustettuun isännöitsijän virkaan.
Uuden isännöitsijäviran tarkan tehtävänkuvauksen laatii aikanaan uusi
kiinteistöpäällikkö yhdessä isännöitsijän kanssa. Uusi kiinteistöpäällikkö
esittelee sen kirkkoneuvostolle. Tässä vaiheessa isännöitsijän tehtäviin
voidaan suuntaa-antavasti sisällyttää esimerkiksi 1) vastata seurakunnan
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kiinteistöjen kiinteistönhoidosta ja vuosikorjauksista talousarvion sallimissa rajoissa, 2) vastata erityisammattimiesten työnjohdosta, 3) laatia
kiinteistöjen vuosikorjaussuunnitelma, kiinteistöpalveluiden käyttötaloussuunnitelma ja esittää ne kiinteistöpäällikölle, 4) osallistua investointisuunnitelman laatimiseen, 5) toimia ylivahtimestarin sijaisena sekä 6)
hoitaa muut kiinteistöpäällikön määräämät tehtävät.
Seurakunnan organisaatiomuutoksen toteuttamiseksi ja irtisanomisten
välttämiseksi on perusteltua siirtää Hannu Ruskamo perustettuun isännöitsijän virkaan.
Hannu Ruskamoa kuullaan hänen siirtämisestään isännöitsijän virkaan
ja häneltä pyydetään lausunto.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto päättää kuulla Hannu Ruskamoa hänen siirtämisestään
isännöitsijän virkaan ja pyytää häneltä lausunnon siirrosta 14.12.2016
klo 14.00 mennessä.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 7691 290.

305 §
UUDEN ORGANISAATION VIRKAJÄRJESTELYT
Esittelijä vt. kirkkoherra
Rauman seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt 9.8.2016 seurakunnan uuden toimintaorganisaation. Organisaation toimeenpanemiseksi on päivitetty kirkkoneuvoston ohjesääntö, jonka kirkkovaltuusto
hyväksyi 24.11.2016. Hyväksynnän jälkeen se alistetaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Tuomiokapituli ehtii valmistella ja hyväksyä uuden ohjesäännön niin, että se tullee voimaan aikaisintaan 1.2.2017.
Organisaatiouudistuksen toimeenpanemiseksi on henkilöstö sijoitettava
uusiin tehtäviin tai uudet virat täytettävä hakumenettelyn kautta. Hallintojohtajan viran lakatessa, on kirkkoneuvosto tarjonnut Anitta Hietanimelle lähinnä vastaavaa uutta hallintoasiantuntijan virkaa. Kiinteistöpäällikön viran osalta järjestelyt ovat vielä kesken. Talouspäällikön viranhoidon järjestelyt on päätettävä toistaiseksi kunnes talousjohtajan
irtisanominen saa lainvoiman.
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Sari Teerialho on nyt hoitanut viransijaisena hallintojohtajan virkaa ja
keväästä 2016 alkaen viransijaisuuden ohella talousjohtajan tehtäviä.
Hän on ilmoittanut olevansa käytettävissä siirtymäkauden järjestelyihin.
Talouspäällikön viran palkkahinnoittelu on toistaiseksi kesken kirkkoneuvoston pyydettyä Kirkon työmarkkinalaitokselta viran sijoittamista
hinnoitteluryhmään. Siksi sijaisuusjärjestelyn palkanasetanta voidaan
suorittaa vasta jälkikäteen.
Vt. khra:

Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Sari Teerialho hoitaa sijaisena Rauman seurakunnan talouspäällikön virkaa 1.1.2017 lukien siihen saakka kunnes virka vakinaisesti
täytetään tai siitä muuta päätetään,
2) hoitaa toimistopäällikön tehtävää oman toimen ohella 1.1.2017 lukien siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään tai siitä
muuta päätetään,
3) vastaa hallintojohtajalle ja talousjohtajalle kirkkovaltuuston
12.6.2014 ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin 6.8.2014 hyväksymässä kirkkoneuvoston ohjesäännössä delegoiduista tehtävistä 1.1.2017 lukien siihen saakka kunnes uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö astuu voimaan ja
4) viranhoidosta maksetaan Sari Teerialholle nykyisen tehtävän mukainen palkka siihen saakka kun uusi palkka saadaan määriteltyä.
Sari Teerialho poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi, jolloin kappalainen Olavi Saurio toimi sihteerinä tämän pykälän ajan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Lisätietoja antaa vt. kirkkoherra Heimo Hietanen p. 044 7691 290

306 §
MUUT ASIAT

307 §
ILMOITUSASIAT
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VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET

308 §
MUUTOKSENHAKU

309 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.22.
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