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1
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys:  Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:
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2
Esityslistan hyväksyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös:
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3
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys:  Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös: 
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4
Ilmoitusasiat

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. Viranhaltijapäätökset

 - Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti
näh tä vis sä luot ta mus hen ki löi den verkkopalvelussa. Salaiset pää-
tök set ovat näh tä vis sä kokouksessa.

2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätökset

 - Ilona Hägglundin virkavapaus Turun Martinseurakunnan seu ra-
kun ta pas to rin (I) virasta ajalla 1.6.-31.8.2020.

 - Viranhoitomääräys Ilona Hägglundille Turun Martinseurakunnan
vt. kap pa lai sek si (III) ajal-le 1.6.-31.8.2020.

 - Tuire Kakon viranhoitomääräyksen prosenttiosuuden
muuttaminen ajal la 1.6.-15.9.2020.

 - Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi
ju lis ta mi nen.

3. Alueelliseen keskusrekisteriin 2021 liittyvät seurakunnat

 -  Turun alueellinen keskusrekisteri aloitti toimintansa 1.1.2020.
Mukana ovat yhtymämme seurakuntien lisäksi Kustavin,
Nousiaisten ja Taivassalon seurakunnat. Someron, Raision ja
Mynämäen seurakunnat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä
alueelliseen keskusrekisteriin vuoden 2021 alusta. Someron
seurakunnasta on tullut kirkkovaltuuston pöytäkirjaote asiasta,
muissa hallinnollinen valmistelu vielä kesken. Näiden lisäksi myös
joissakin muissa seurakunnissa valmistellaan liittymispäätöstä,
mutta näistä ei vielä täsmällisempää tietoa. Henkilöstön
rekrytoinnin vuoksi liittymistoiveet olisi hyvä esittää viimeistään
syyskuun aikana.

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös:
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5
Vanhustyön toiminnanohjaajan irtisanoutuminen

125/01.01.04.02/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli

Esittely: Vanhustyön toiminnanohjaaja Riitta Räsänen on irtisanoutunut vi-
ras taan 20.5.2020 päivätyllä ilmoitukselle. Räsäsen kuukauden ir-
ti sa no mis ai ka käynnistyi 20.5.2020 ja virkasuhde päättyy
20.6.2020. Rä sä nen jatkaa työskentelyä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymässä Kir kon keskusteluavun toiminnanjohtajana.

Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi  Riitta Räsäsen
irtisanoutumisilmoituksen ja toteaa hänen virkasuhteensa
päättyvän 21.6.2020.

Päätös:

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 1 Irtisanoutumisilmoitus

Jakelu Riitta Räsänen
Henkilöstöpäällikkö
Palkkatoimisto
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6
Vanhustyön toiminnanohjaajan virantäyttö

124/01.01.01.00/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli

Esittely: Riitta Räsäsen irtisanoutumisen seurauksena diakoniakeskuksen
vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan virka vapautuu täytettäväksi.

Turussa ja Kaarinassa asuu yhteensä noin 35 000 yli
70-vuotiasta henkilöä. Vanhustyön toiminnanohjaaja koordinoi
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhustyön vapaaehtoisia
ja vanhusten parissa tehtävää toimintaa. Keskeinen osa
tehtävänkuvaa on noin 80 ystävätoiminnan vapaaehtoisen
ohjaaminen. Ystävätoiminnan vapaaehtoiset käyvät kerran
viikossa yksinäisen kotona tai palvelutalossa asuvan vanhuksen
luona. Käynnit kestävät keskimäärin kaksi tuntia.
Ystävätoiminnan vapaaehtoisten työpanos vastaa vuositasolla
noin viittä henkilötyövuotta.

Vanhustyön toiminnanohjaaja on mukana myös vapaaehtoisessa
saattohoidon tukihenkilötoiminnassa. Tässä
vapaaehtoistehtävässä vapaaehtoisia on noin 40. Saattohoidon
tukihenkilöt toimivat vapaaehtoistyössä kuolevan vanhuksen
rinnalla hoitolaitoksessa.

Vanhustyön toiminnanohjaajan vastuulla on myös vapaaehtoinen
puhelinystävätoiminta. Korona-pandemian aikana käynnistynyt
uusi toiminto on tarkoitus juurruttaa vakiintuneeksi toiminnoksi.
Tavoitteena on saada 30 vapaaehtoista toiminnan piiriin.

Vanhustyön toiminnanohjaaja kuuluu paikalliseen vanhustyötä
tekevien järjestöjen Nice- työryhmään. Viranhaltija tekee
seurakunnan vanhustyön vapaaehtoistyötä tunnetuksi eri
yhteyksissä. Seurakunnan vanhustyö on arvostettu
yhteistyökumppani muiden järjestöjen vanhustyön kehittämisessä
ja tiedon vaihdossa.

Vanhustyön toiminnanohjaaja on kouluttajana vapaaehtoisten
peruskurssilla, jonka kautta vapaaehtoiseksi voi siirtyä
seurakuntiin. Viranhaltija toimii myös seurakuntayhtymän
vapaaehtoistyön työryhmässä, jossa kehitetään uusia
vapaaehtoistoiminnan muotoja ja tuetaan olemassa olevien
toimintojen toteuttamista. Virkaan kuuluu monipuolisesti
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vapaaehtoisten rekrytointia, kouluttamista, perehdyttämistä,
ohjaamista, tukemista ja toiminnan kehittämistä.

 Seurakuntalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen on nostettu
 seurakuntayhtymän strategiatyöskentelyssä tulevien vuosien
 painopistealueiksi. Osallisuuden vahvistaminen vapaehtoistyössä
 vaatii osaavaa henkilökuntaa kouluttamaan, ohjaamaan ja 
 tukemaan vapaaehtoisia. Vanhustyön toiminnanohjaajan viran
 täyttäminen on välttämätöntä nykyisen toiminnan turvaamiseksi ja
 uusien toimintamuotojen kehittämiseksi. Jos virka jätetään 
 täyttämättä suuri vapaaehtoisten joukko jää ilman tukea ja 
 ohjausta.  Tällöin vapaaehtoisten ystäväpalvelun eri muodot ja
 saattohoitovapaaehtoisten ohjaus pitäisi lopettaa, tai siirtää 
 ohjaustehtävät jo tällä hetkellä täystyöllistettyjen  
 paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöiden tehtäviksi.

Diakonian ja sielunhoidon johtaja esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että vanhustyön toiminnanohjaajan virka
julistetaan haettavaksi 30.7.2020 päättyvällä hakuajalla
Kotimaassa sekä Oikotie.fi- ja evl.fi/rekry-palveluissa
julkaistavalla ilmoituksella:

Kotimaassa julkaistaan seuraava ilmoitus:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on 30.7.2020 mennessä
haettavana

VANHUSTYÖN TOIMINNANOHJAAJAN VIRKA

Tarkemmat tiedot: www.evl.fi/rekrytointi

Sähköisissä kanavissa oikotie.fi ja evl.fi/rekrytointi julkaistaan
ilmoitus seuraavan sisältöisenä:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä
seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta.
Seurakuntien jäseniä on noin 144 000 ja työntekijöitä noin 450.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakonian ja sielunhoidon
yksikössä on 30.7.2020 mennessä haettavana:

 VANHUSTYÖN TOIMINNANOHJAAJAN VIRKA

Etsimme innostunutta ja monipuolista osaajaa toteuttamaan ja
kehittämään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ikäihmisten
parissa tekemää vapaaehtoistyötä. Vanhustyön
toiminnanohjaajan toimenkuvaan kuuluu Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän ystäväpalvelun vapaaehtoisten
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kouluttaminen ja ohjaaminen sekä ikäihmisten parissa
toteutettavan vapaaehtoistyön kehittäminen.

Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä
diakonian virkatutkinto tai muu soveltuva koulutus.
Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen sekä ruotsin
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Arvostamme hyviä valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn ja työn
kehittämiseen sekä kykyä innostaa ympärillään olevia ihmisiä.
Eduksi luetaan valmius uudenlaisten työmuotojen kokeilemiseen
ja kokemus vanhustyöstä sekä vapaaehtoiskentällä toimimisesta.

Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin
hyväksyttävä lääkärintodistus.

Virkaa haetaan 30.7.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisellä
lomakkeella kohdasta "Hae tätä työpaikkaa"

tai

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Teemu Hälli
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan haku

  Viran palkkaus muodostuu vaativuusryhmän 502/40 mukaisesta
  perustapalkasta (2394,26 €/kk), työkokemukseen perustuvasta
  kokemuslisästä sekä henkilökohtaiseen suoritukseen 
  perustuvasta palkanosasta.Virkaan sovelletaan kuuden 
  kuukauden koeaikaa. Virkasuhde täytetään 1.9.2020 tai 
  sopimuksen mukaan.

Tarkempia tietoja antavat:

  - Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli, 040 341 7266,
teemu.halli@evl.fi (töissä 13.-30.7.)

  - Vapaaehtoistoiminnan tiimin lähiesimies Riitta Räsänen, 
  040 341 7245, riitta.rasanen@evl.fi (töissä 15.-18.6., 6.-10.7. ja
  27.-30.7.).

Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa vanhustyön toiminnanohjaajan

mailto:teemu.halli@evl.fi
mailto:riitta.rasanen@evl.fi.(t%c3%b6iss%c3%a4
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viran haettavaksi 30.7.2020 mennessä esittelyn mukaisella
hakuilmoituksella. Valtuutetaan diakonia- ja sielunhoitotyön
johtaja Teemu Hälli käynnistämään viran täyttämiseen vaadittavat
valmistelut.

Päätös:

 Muutoksenhakuoikeus mahdollinen.

Jakelu Henkilöstöpäällikkö
Yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta 
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7
Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän sivutoimilupa-anomus

141/01.01.03.02/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli

Esittely: Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijä Satu Pietilä on 2.6.2020
toimittanut seuraavan sivutoimilupa-anomuksen:

Anon sivutoimilupaa Turun ammattikorkeakoulun määräaikaiseen
tuntiopettajan työhön.
Sosiaali- ja terveydenhuollon YAMK opiskelijoiden ”Palvelujen
tuottaminen- opintojakso” toteutetaan syksyllä 27.8. –
27.11.2020. Käytän opetukseen enintään 10 tuntia kuukaudessa
(yhteensä 30 tuntia).
Opetustehtävä tapahtuu vapaa-ajallani, eikä siitä ole haittaa
työtehtävieni hoitamiselle. Mielestäni opetustehtävä tukee
moniammatillista verkostotyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
diakonian kesken.
Turussa 2.6.2020
Satu Pietilä
yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijä

Sivutoimeen on lähiesimiehen, yhteiskunnallisen työn pappi Eetu
Myllymäen puolto.

  Lapsivaikutusten arviointi: Sivutoimiluvan myöntämisellä ei ole
  kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys: Kirkkoneuvosto myöntää Satu Pietilälle anomuksen mukaisesti
sivutoimiluvan enintään 10 tuntia kuukaudessa.

Samalla Satu Pietilälle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua
vapaa-ajalla, se ei saa haitata toimintaa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän viranhaltijana eikä vaarantaa luottamusta
tasapuolisuuteen viranhoidossa. Satu Pietilä ei myöskään saa
tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi.

Päätös:

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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Liitteet Liite 2 Sivutoimilupa-anomus Satu Pietilä
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8
Henkilöstöasiat koronaviruspandemiatilanteessa

100/00.01.01.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

Esittely: Yhteiselle kirkkoneuvostolle on 16.4.2020 ja 7.5.2020 annettu ti-
lan ne kat saus varautumisryhmän työstä valmiustoiminnassa, hen-
ki lös tö ti lan tees ta, yh teis vas tuu mal lis ta sekä henkilöstöön
liittyvästä oh jeis tuk ses ta vallitsevan poikkeustilan ai ka na.
Kirkkoneuvosto päätti ko kouk ses saan 7.5.2020 arvioida
mahdollisen tuta-menettelyn käyn nis tä mis tar vet ta kesäkuussa
2020. Tuta-menettelyllä tarkoitetaan Kir kon virka- ja
työehtosopimuksessa yhteistoimintamenettelyä työ voi man käytön
vähentämiseen liittyvissä tilanteissa. Työnantajan ja työn te ki jöi-
den välisessä tuta-menettelyssä käsitellään asia, joka kos kee
tuotannollisista tai taloudellisista syistä toimeenpantavaa yhden
tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-ai-
kais ta mis ta.

 Varautumisryhmä on 1.6.2020 pidettyyn kokoukseensa saanut
seu ra kun nis ta ja yksiköistä riittävät tiedot koskien
henkilöstöresurssien käyt töä elo-syyskuussa. Asiaa käsiteltiin
myös seurakuntayhtymän yh tei ses sä strategiaryhmässä
25.5.2020.  Varautumisryhmän kä si tyk sen mukaan
tuta-menettelyn käynnistämiselle ei tässä kohtaa ole pe rus tei ta,
sillä seurakuntayhtymän henkilöstölle on tarjottavissa riit tä väs ti
töitä. Tästä syystä on myös mahdollista käynnistää uusia rek ry-
toin te ja tarpeen niin vaatiessa.

 Viruspandemia-aika saattaa aiheuttaa seurakuntayhtymälle myös
tu lo jen vähenemistä. Taloustilannetta tarkastellaan syyskaudella
osa na normaalia talousarviosuunnittelua. Jos kokonaistilanne
talouden osal ta heikentyy, voidaan henkilöstöresurssienkin
määrää joutua tar kas te le maan, jolloin myös tuta-menettelyn tarve
tulee päätettäväksi.

 Koronavirustilanteen johdosta on seurakunnissa ja yksiköissä
teh tä vä riskien arviointi ja toimintasuunnitelma. Esimiehille on
18.5.2020 toi mi tet tu riskien arvioinnin ja toimintasuunnitelman
lomake, ja asias ta on viestitty myös varautumisryhmän
tiedotteessa. Täytetty lomake pa lau te taan yhteiselle Y-asemalle
kohtaan henkilöstöasiat/riskien ar vioin ti  30.6.2020 mennessä.
Lomake on suositeltavaa päivittää ke sä kau den jälkeen, kun on
tiedossa senhetkinen virustilanne ja vi ran omais ten antamat
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suositukset. Riskien arvioinnin lomake liitteenä. Liit tee nä myös
varautumisryhmän viimeisin tiedote.

 Kesäkauden jälkeen toiminta palaa enemmän lähikontakteja si-
säl tä väk si. Riskien arvioinnissa otetaan seurakunnissa ja
yksiköissä kan taa siihen, miten etätyöstä työpisteisiin paluun voisi
tehdä mah dol li sim man turvallisesti ja virusaltistus minimoiden.
Tämä koskee sekä asia kas vir to ja että henkilökunnan liikkumista.
Syyskaudella tulee liik ku mis ta vielä suunnitella ja kontrolloida
siten, että vain välttämätön liik ku mi nen yksiköiden ja toimitalon
välillä sekä sisällä on suo si tel ta vaa.

 Etätyösäännöt on seurakuntayhtymässä ollut voimassa jo ennen
ko ro na vi rus ai kaa. Yksiköissä on suositeltavaa pohtia myös
etätyön ta van omais ta suurempi mahdollisuus syyskaudelle
työturvallisuus huo mioi den. Etätyön osalta tulee huomioida, että
pidemmällä ai ka vä lil lä se ei kaikille työntekijöille luonteensa
vuoksi sovi. Esimiehet huo leh ti vat työntekijöiden
psykososiaalisesta jaksamisesta myös etä työ ai ka na, pääosin
tämä hoituu riittävällä yhteydenpidolla työn te ki jöi hin sekä
yhteisellä työasioiden hoidolla kuten normaalistikin.

 Poikkeusajan henkilöstöasioita on käsitelty henkilöstön edustajien
kans sa yhteistyötoimikunnan kokouksissa 6.5.2020 ja 27.5.2020.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 lu vun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntayhtymässä ei
toistaiseksi käynnistetä tuta-menettelyä.

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 3 18.5.2030 riskien arviointilomake esimiehille
Liite 4 Varautumisryhmän ohjeistus (25.5.2020)

Jakelu Kirkkoherrat ja yksiköiden johtajat
Työsuojelupäällikkö
Lakimies 
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9
Herättäjä-Yhdistyksen korona-avustusanomus

131/02.03.00.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Herättäjä-Yhdistys ry on lähettänyt 25.5.2020 päivätyn,
esityslistan liit tee nä olevan avus tus ano muk sen koronaviruksen
aiheuttamien ta lou del lis ten seurausten vuok si:

 ”Herättäjä-Yhdistyksen toiminta on ollut laajasti estynyttä maa lis-
kuus sa asetettujen rajoitusten vuoksi. Seurakuntien kanssa yh-
teis työs sä pidettävät seurat, kirkkopyhät, erilaiset tapahtumat ja
leirit on jou dut tu lähes kokonaan perumaan tai siirtämään
myöhempään ajan koh taan. Suurin siirretty tapahtuma kesältä
2020 on Kauhavan he rät tä jä juh lat. Ne on tarkoitus pitää kesällä
2021 mikäli Jumala suo ja rajoitukset mahdollistavat. Yhdistyksen
rippikoululeirit alkavat 18.6.2020.

Toiminnan estyminen vaikuttaa yhdistyksen kolehtitulojen ro mah-
ta mi se na. Arvioimme, että tuloja yhdistys menettää noin 370 000
eu roa elokuun loppuun mennessä. Herättäjä-Yhdistykselle olisi
pitänyt ke rä tä Marian ilmestyspäivänä kirkon virallinen kolehti,
mutta se jäi ke rää mät tä. Yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat
kasvaneet hieman, mut ta ne eivät paikkaa kolehtien ja
herättäjäjuhlien siirtymisen ai heut ta mia taloudellisia menetyksiä.

 Toimintaa ja taloutta on yhdistyksessä alettu sopeuttamaan ti lan-
tee seen. Toiminnan kuluissa säästöjä syntyy mm matkakuluissa.
Hen ki lös tö ku luis sa säästöjä saadaan koko henkilöstöä koskevilla
eri mit tai sil la lomautuksilla elokuun loppuun mennessä.

 Herättäjä-Yhdistys hakee koronarajoituksista johtuviin vakaviin
hait toi hin avustuksia yhteiskunnan ja kirkon suunnalta samalla
kun ve toam me tukijoihimme lahjoitusten saamiseksi. Lähestymme
seu ra kun taan ne/seu ra kun tayh ty mään ne tästä johtuen avustus- ja
ko leh ti ha ke muk sel la.

 Haemme seurakunnaltanne/seurakuntayhtymältänne
 1) Yleisavustusta kotimaassa tehtävän työn koronahaittojen mi ni-

moi mi seen 4000 euroa vuonna 2020
 2) kirkkokolehtia Herättäjä-Yhdistyksen opiskelija- ja

nuorisotyöhön, kun jumalanpalveluksia voidaan normaalisti
järjestää vuonna 2020.”
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Seurakuntayhtymällä on vuonna 1979 perustettu Vilho Evert
Luodon ra has to. Testamenttisaannolla ei ole hautauksen lisäksi
annettu tar kem pia määräyksiä rahaston käytöstä. Vilho Evert
Luodon ra has tos ta voidaan antaa tällainen avustus.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että se myöntää He rät tä jä-Yh-
dis tyk sel le 4.000 euron avustuksen. Avustus maksetaan seu ra-
kun ta yh ty män testamenttirahastosta: Vilho Evert Luodon rahasto,
kus tan nus paik ka 2104030102.

 Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttitoimikunnan stipendien ja-
ka mi sel la ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lap si vai ku tuk sia.

Päätös: 

 Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin.

Liitteet Liite 5 Avustushakemus, Herättäjä-Yhdistys

Jakelu Herättäjä-Yhdistys 
Pääkassanhoitaja Marjo Sillanpää
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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Testamenttitoimikunnan ilmoitus kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Emil Niemelän
rahastosta

132/02.03.04.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö.

Esittely: Emil Niemelän rahastosta jaetaan testamenttiehtojen mukaan
tuo tos ta puolet stipendeinä vakavamielisille opiskelijoille. Emil
Nie me län ja Laimi Sivulan rahastojen stipendit julistettiin
haettaviksi 22.5.2020 mennessä seurakuntayhtymän
nettisivustolla ja Fa ce boo kissa, 23.4.2020 ilmestyneessä Lilja
-lehdessä sekä 2.5.2020 il mes tynees sä Turun Sanomissa.

 Vakiintuneen käytännön mukaan stipendejä ei jaeta henkilöille,
jotka kuu lu vat seurakuntayhtymän palveluksessa olevien
lähipiiriin eikä myös kään kahtena vuonna peräkkäin samalle
henkilölle.

 Stipendien hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia
 saapui 24 kpl. Hakuajan jälkeen saapui yksi hakemus, jota ei

otettu huo mi oon. Testamenttitoimikunta päätti kokouksessaan
2.6.2020 ja kaa Emil Niemelän rahastosta 13 kpl 2.000 euron
stipendejä.

 Testamenttitoimikunnan pöytäkirjan lyhennysote stipendinsaajista
on esityslistan liitteenä. Testamenttitoimikunnalla on oikeus
päättää sti pen dien jaosta. Päätöksestä tulee ilmoittaa
kirkkoneuvostolle.

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttitoimikunnan pää-
tök sen kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Emil Niemelän ra-
has tos ta.

 Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttitoimikunnan stipendien ja-
ka mi sel la ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lap si vai ku tuk sia.

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 6 Toimikunnan päätösote stipendin jakamisesta Emil
Niemelän rahastosta
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Jakelu Pääkassanhoitaja Marjo Sillanpää
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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Testamenttitoimikunnan ilmoitus kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Laimi Sivulan
rahastosta

133/02.03.04.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö.

Esittely: Laimi Sivulan rahastosta jaetaan testamenttiehtojen mukaan
tuotto ly hen tä mät tö mä nä niiden varattomien nuorten
opiskelijoiden hy väk si, jotka opiskelevat antautuakseen
seurakuntatyön palvelukseen.  Tuot to käytetään stipendeiksi.
Mahdollista on myös ajatella dia ko nia- ja nuorisotyöharjoittelun
edesauttamista harjoittelustipendeillä Tu run seurakunnissa.

 Emil Niemelän ja Laimi Sivulan rahastojen stipendit julistettiin
haet ta vik si 22.5.2020 mennessä seurakuntayhtymän
nettisivustolla ja Fa ce boo kis sa, 23.4.2020 ilmestyneessä Lilja
-lehdessä sekä 2.5.2020 il mes tynees sä Turun Sanomissa.

 Vakiintuneen käytännön mukaan stipendejä ei jaeta henkilöille,
jotka kuu lu vat seurakuntayhtymän palveluksessa olevien
lähipiiriin, eikä myös kään kahtena vuonna peräkkäin samalle
henkilölle.

 Stipendien hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia
 saapui kahdeksan (8). Testamenttitoimikunta päätti

kokouksessaan 2.6.2020 jakaa Laimi Sivulan rahastosta
kahdeksan (8) 2.000 euron sti pen diä.

 Testamenttitoimikunnan pöytäkirjan lyhennysote stipendin
saajista on esityslistan liitteenä. Testamenttitoimikunnalla on
oikeus päättää sti pen dien jaosta. Päätöksestä tulee ilmoittaa
kirkkoneuvostolle.

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi testamenttitoimikunnan
 päätöksen kuluvan vuoden stipendien jakamisesta Laimi Sivulan

ra has tos ta.

 Lapsivaikutusten arviointi: Testamenttitoimikunnan stipendien ja-
ka mi sel la ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lap si vai ku tuk sia.

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.
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Liitteet Liite 7 Testamenttitoimikunnan päätösote stipdendin jakamisesta
Laimi Sivulan rahastosta

Jakelu Pääkassanhoitaja Marjo Sillanpää
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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Jari Niemisen ero yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä sekä diakonia- ja
sielunhoitotyön johtokunnasta

130/00.00.01.03/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Jari Nieminen on seurakuntavaaleissa 2018 valittu Turun ja Kaa-
ri nan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi
Tu run Katariinan seurakunnan edustajana. Yhteinen
kirkkovaltuusto on 31.1.2019/12 § valinnut Niemisen diakonia- ja
sielunhoitotyön joh to kun nan varsinaiseksi jäseneksi vuosiksi 2019
- 2020.

 Jari Nieminen on ilmoittanut muuttavansa pois Turun Katariinan
seu ra kun nan ja Turun arkkihiippakunnan alueelta 15.6.2020.

 Kirkkolain 23: 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaa li kel poi suu ten sa kesken toimikauden hänet vapautetaan luot-
ta mus toi mes ta.

 Kirkkolain 23: 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta,
eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luot ta mus-
toi mes ta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön.
Seu ra kun ta vaa leil la, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai
kir kol lis ko kous edus ta jien vaaleilla valitun luottamushenkilön
osalta pää tök sen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen
luottamushenkilö on.

Esitys:  Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää

 1. myöntää Jari Niemiselle eron yhteisen kirkkovaltuuston va ra jä-
se nyy des tä 15.6.2020 lukien

 2. myöntää Jari Niemiselle eron diakonia- ja sielunhoitotyön joh to-
kun nan jäsenyydestä 15.6.2020 lukien

 3. valita Jari Niemisen tilalle jäsenen diakonia- ja sielunhoitotyön
joh to kun taan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 lu vun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 8 Jari Niemisen eroilmoitus luottamustehtävistä

Jakelu Kirkkovaltuusto
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13
Suomen Kansallismuseon lainapyyntö: Getsemanen kivet -reliikki

96/02.05.01.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.4.2020 Suomen Kan-
sal lis mu seon pyyntöä saada lainaksi yhden tai useamman reliikin
suun nit teil la olevaan Toista maata -näyttelyyn. Esitys ja päätös
kuuluivat seu raa vas ti: 

Esitys:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa periaatepäätöksen, jonka
mu kaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä lainaa, erikseen
mää ri tel lyin ehdoin, yhden tai useamman omistuksessaan olevan
reliikin Suo men kansallismuseon Toista maata -näyttelyyn.

Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa vs. intendentti Laura
Ruohosen so pi maan tarkemmin lainattavista reliikeistä,
neuvottelemaan lai na eh dois ta ja hoitamaan lainaan liittyvät
vakuutukset.

Lapsivaikutusten arviointi: Reliikkien lainaamisella
Kansallismuseon näyt te lyyn ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tarkoitettuja lap si vai ku tuk sia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen intendentti oli yhteydessä
Suo men Kansallismuseoon ja nyt heiltä on tullut täsmällinen
lainapyyntö näyt te lyä varten.

Suomen Kansallismuseo pyytää lainaksi Turun Tuomiokirkon re-
liik ki ko koel maan kuuluvaa Getsemanen kivet -reliikkiä Toista
maata -näyt te lyyn sä. Helmikuussa 2021 avautuva näyttely on
Kan sal lis mu seon perusnäyttelyn laajin osa ja esillä useita vuosia.
Getsemanen ki vet -reliikin laina-ajaksi on alustavasti sovittu
kolme vuotta, 15.2.2021 - 28.2.2024, minkä jälkeen
Kansallismuseo on esittänyt toi veen neuvotella laina-ajan
mahdollisesta jatkosta, mikäli sille ei ole esteitä.

Toista maata -näyttely tarkastelee Suomen historiaa keskiajalta
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1900-lu vun alkuun. Näyttelyn teemoihin kuuluvat usko, ihmisyys
ja me osana maailmaa. Reliikki on tarkoitus sijoittaa näyttelyn
uskoon ja uskontoihin keskittyvään osioon. Salin muu
näyttelyesineistö liittyy kris tin us kon eri tulkintoihin ja
kansanuskoon.

Reliikkiä käsitellään Kansallismuseon konservaattoreiden
toimesta mu seo esi nee nä, soveltuvista näyttelyolosuhteista ja
turvallisuudesta huo leh tien. Getsemanen kivet -reliikki koostuu
neljästä kalkkikiven pa la ses ta, silkkisestä ja paperisesta
suojakääreestä, silkkilangasta ja pergamenttisesta autentikasta.
Getsemanen kivet -reliikki lai na taan konservaattori Aki Arposen
ehdotuksen mukaisesti ilman hau ras ta paperista suojakäärettä.
Reliikki laitetaan esille avonaisena. Liit tee nä perustelut reliikin
lainaamisesta ja kuvaus reliikistä.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää lainata Turun tuomiokirkon re liik ki ko koel-
maan kuuluvan Getsemanen kivet -reliikin Suomen Kan sal lis mu-
seon Toista maata -näyttelyyn kolmeksi vuodeksi, 15.2.2021 –
28.2.2024, jonka jälkeen on mahdollista neuvotella laina-ajan jat-
kos ta.

Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa vs. intendentti Laura
Ruohosen neu vot te le maan muista lainaehdoista ja hoitamaan
lainaan liittyvät va kuu tuk set sekä muut esinelainaan liittyvät
käytännön asiat.

Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 lu vun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: 

 Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Liitteet Liite 9 Helsingin kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilän
perustelut Getsemanen kivet -reliikin lainaamiselle Toista
maata -näyttelyyn

Liite 10 Kuvaus reliikistä Getsemanen kivet

Jakelu Suomen Kansallismuseo
Intendentti Laura Ruohonen
Tuomiorovasti Heimo Rinne
Ylivahtimestari Marja Routi
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Hautaustoimipalveluiden työnjohtajan eläkkeelle siirtyminen

129/01.01.04.02/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Hautaustoimipalveluiden työnjohtaja Jorma Reiman on lähettänyt
kirk ko neu vos tol le 19.5.2020 seuraavan irtisanoutumisilmoituksen:

”Anon eroa hautausmaan työnjohtajan virastani siirtyäkseni
1.10.2020 alkaen vanhuuseläkkeelle.

 Viimeinen työssäolopäiväni on 30.9.2020.

 Samassa yhteydessä haluan kiittää sekä seurakuntayhtymää
työn an ta ja na, että kaikkia työtovereitani yhteisistä vuosista!”

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Jorma Reimanin
eroilmoituksen ja toteaa hänen virkasuhteensa päättyvän
1.10.2020.

 Kirkkoneuvosto kiittää Jorma Reimania erittäin pitkäaikaisesta
työstä Tu run ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi.

Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 lu vun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös:

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 11 Ilmotus eläkkeelle siirtymisestä

Jakelu Jorma Reiman
Henkilöstöpäällikkö
Hautaustoimen päällikkö
Palkkatoimisto
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Turun hautausmaan kappelintyöntekijän työsuhteen täyttölupa

134/01.01.01.00/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Uusien johtosääntöjen mukaisesti kirkkoneuvoston esittelijöiden
teh tä vis sä todetaan palkkausoikeuksista kohdassa 8 seuraavaa:

8) valita yli vuoden kestävään työsopimussuhteiseen tehtävään
työn te ki jät saatuaan ensin palkkausluvan kirkkoneuvostolta.

 Siten henkilöstön jäädessä esimerkiksi eläkkeelle, ei
kiinteistöjohtaja voi automaattisesti oman harkintansa mukaan
enää laittaa auki työ suh det ta, vaikka se olisikin talousarviossa
huomioitu.

Turun hautausmaan kappeleista kiinteistötyöntekijä jää eläkkeelle
1.7.2020 alkaen. Hän on työskennellyt kappeleissa asia kas pal ve-
lu teh tä vis sä, huolehtien etenkin arkku- ja uurnasaatoista.

Ylösnousemus- ja Pyhän Ristin kappeleiden neljässä
kappelitilassa on siunauksia vuosittain 1.400 – 1.500, joihin
osallistuu saattoväkeä noin 34.000 henkilöä.  Pyhän Ristin
kappelin yhteydessä on kre ma to rio, jossa tuhkataan vuosittain yli
3.000 vainajaa. Näistä noin 800 vai na jan tuhka viedään saattaen
Turun hautausmaan sukuhautojen mul tiin. Arkkusaattoja on noin
170 vuodessa.

Turun hautausmaan kappeleissa ja krematoriossa työskentelee
yh teen sä 10 työntekijää. He huolehtivat vainajien vastaanotosta,
siu naus ten valmisteluista, asiakaspalvelutehtävistä, krematorion
toi min nas ta, tuhkaus- ja hautakirjanpidosta, hautapaikkojen mer-
kit se mi ses tä ja sulattamisesta, hautaan saatoista, uurnan
luovutuksista se kä kappelien puhtaanapidosta ja muusta
kiinteistön hoidosta.

Kappeleiden työntekijöillä on useita eri tehtävänimikkeitä, kuten
vah ti mes ta ri, ylivahtimestari, vahtimestari-krematorionhoitaja, sii-
voo ja-vah ti mes ta ri sekä kiinteistötyöntekijä. Tehtäviä hoidetaan
kui ten kin pääosin tiimityönä niin, että työnimikkeestä riippumatta
työn te ki jät hoitavat useita erilaisia tehtäviä tilanteen vaatimusten
mukaan. Tu le vai suu des sa tehtävänimikkeitä onkin
tarkoituksenmukaisempaa muut taa kuvaamaan pääasiallisen
tehtävän laatua nykyistä pa rem min, niin että esim.
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kiinteistötyöntekijän sijaan käytettäisiin nimikettä kap pe li työn te ki-
jä.

Turun hautausmaan kappeleiden työntekijämäärä pysyi ennallaan
ko ko 2010-luvun. Tänä aikana myös hautausten kokonaismäärä
säi lyi melko vakiona, mutta tuhkausten määrä lisääntyi tasaisesti
vuo si kym men alun 2.240:sta viime vuoden 3.006:een. Tänä
vuonna tuh kauk sia on todennäköisesti n. 3.300.  Krematointia
pääosin hoitavat kak si henkilöä ehtivät aiempina vuosina
työskennellä osan työajasta myös muissa kappelitöissä, mutta
nykyisin työmäärä on kasvanut niin, että kahden henkilön koko
työpanos ei krematoriossa enää riitä. Li sä työ pa nos ta on jouduttu
enenevässä määrin ottamaan muista kap pe li töis tä. Lisäksi
tuhkauksia on hoidettu tekemällä ylitöitä. Kap pe leis sa onkin viime
vuosina ollut hankaluuksia selvitä vuosi- ja sai raus lo ma tuu rauk-
sis ta. Henkilökunnan määrä on ollut niin tarkalla, et tä jo kahden
henkilön yhtäaikainen poissaolo on haitannut huo mat ta vas ti
tehtäväkentän hoitoa.

Kappelityöt vaativat henkilökunnalta jatkuvaa tinkimätöntä huo lel-
li suut ta sekä ystävällistä, myötäelävää palveluasennetta. Sijaisten
jär jes tä mi nen tehtävien hoitoon kiinteistö- ja hautauspalveluiden
muis ta tehtävistä on ollut käytännössä mahdotonta, koska yli mää-
räis tä henkilöresurssia ei niissä ole.

Näillä perusteilla on ehdottoman tärkeää, että pian eläkkeelle
jäävän kiin teis tö työn te ki jän paikalle voidaan palkata uusi
kappelityöntekijä. Teh tä vän vaativuuden mukainen palkka on
vaativuusryhmän 402/0 mu kai nen.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Turun hautausmaan
kappeleiden kiinteistötyöntekijän työsuhteen täyttöluvan
eläkkeelle siirtyvän työntekijän tilalle.

Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtajan ja
hautaustoimenpäällikön hoitamaan asiaan liittyvät käytännön
järjestelyt ja kiinteistöjohtajan tekemään päätöksen valittavasta
henkilöstä.

Ennen työsuhteen vastaanottamista tehtävään valittavan tulee
esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työsuhteeseen
sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: 

 Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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Jakelu Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri
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16
Lisähautapaikan varaaminen Piikkiön uudelta hautausmaalta

127/05.03/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Sirpa Salonen on lähestynyt seurakuntayhtymää anomuksella
saada va ra ta Piikkiön uudelta hautausmaalta kolmannen
vierekkäisen pai kan nykyisten kahden lisäksi. Anomus liitteenä.

 Anomus koskee täsmällisesti Piikkiön uuden hautausmaan hau ta-
paik kaa 12.02.03.0030.

 Hautaustoimipalveluiden ohjesäännön mukaan voidaan
normaalisti ai noas taan kaksi vierekkäistä hautapaikkaa lunastaa
ja etukäteen ei hau ta paik kaa varata vaan uusia sukuhautoja
luovutetaan vain hau tauk sen yhteydessä.

 Kiinteistöjohtaja ja hautaustoimen päällikkö ovat huolellisesti poh-
ti neet anomusta ja anomuksen perusteiden nojalla päätyneet
siihen tu lok seen, että tässä tapauksessa vakaumuksellisista
syistä kolmas hau ta si ja anomuksen perusteella voidaan
luovuttaa. Hautapaikan luo vu tuk seen sovelletaan
seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston hy väk sy mää hinnoittelua.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää luovuttaa Sirpa Saloselle Piikkiön uudelta
hau taus maal ta hautapaikan 12.02.03.0030 anomuksessa ja esit-
te lys sä mainituin perusteluin. Hautapaikan luovutukseen
sovelletaan seu ra kun ta yh ty män kirkkovaltuuston hyväksymää
hinnoittelua.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 lu vun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: 

 Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Liitteet Liite 12 Anomus lisähautapaikan varaamiseksi (Salonen)

Jakelu Sirpa Salonen
Hautatoimisto
Hautaustoimen päällikkö
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17
Hautaoikeuden haltijaksi määräämisen uudelleenkäsittely

113/05.03/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 28.5.2020/168 § määrätä haudan
01U.02.05.10.20 haltijaksi Hannele Hännisen kirkkolain
(1993/1054) 17: 3 §:n perusteella. Hannele Hänninen asuu
paikkakunnalla ja on huo leh ti nut haudan hoidosta.

 Hannele Hänninen oli lähettänyt Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh-
ty män yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjeen koskien haudan
01U.02.05.10.20 haltijuutta. Hänninen oli pyytänyt yhteistä kirk ko-
neu vos toa nimeämään hänet vanhempiensa hautaoikeuden hal ti-
jak si.

 Toiselle oikeudenomistajalle Ari Mattilalle oli 6.5.2020 lähetetyllä
kir jeel lä varattu hallintolain 34 §:n mukaisesti tilaisuus tulla
kuulluksi Han ne le Hännisen hakemuksen ja hautaoikeuden
haltijaksi mää rää mis pyyn nön johdosta 15.5.2020 mennessä.

 Kokouksessa 28.5.2020 oli tieto, että Mattila ei ole toimittanut
kan nan ot toa.

 Kokouksen jälkeen 1.6.2020 ilmeni, että Mattilan vastaus oli toi-
mi tet tu hautapalveluihin ja se tuli esille työntekijän palattua
työhön lo mal ta 1.6.2020. Mattilan vastaus on oheismateriaalina.

 Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 28.5.2020/168 § tulisi ottaa kä-
si tel tä väk si uudelleen.

 Hallintolain 50 §:ssä säädetään asiavirheen korjaamisesta:

 50 § (11.6.2010/581)
 Asiavirheen korjaaminen

 Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista
asian uu del leen, jos:

 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen sel vi-
tyk seen;

 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;
 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai
 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti

vai kut taa päätökseen.
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 Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa
ti lan tees sa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen kor jaa-
mi nen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen
suostuu pää tök sen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei
kuitenkaan tar vi ta, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut
asianosaisen omas ta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1
momentin 4 kohdassa tar koi te tus sa tilanteessa ainoastaan
asianosaisen eduksi.

 Lain mukaan asiavirheen korjaamisella tarkoitetaan virheellisen
pää tök sen poistamista ja asian uudelleen ratkaisemista.
Päätöksen kor jaa mi nen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että
asianosainen suos tuu päätöksen korjaamiseen. Asiavirheen
korjaamisen edel ly tyk set ovat melko tiukat. Asiavirheen
korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa
annetaan uusi päätös.

 Asia käsitellään uudelleen jälkikäteen tietoon tulleen materiaalin
joh dos ta.

 Ari Mattilan vastaus ei tuonut mitään uutta itse hautaoikeuden
hal ti jak si määräämiseen.

 Vastauksessa ilmeni virheellinen käsitys siitä, että hänen
perheensä ja perillisensä suljettaisiin kokonaan ulos haudan
suhteen.

 Vastinepyynnössä Mattilalle oli selvitetty hautaoikeuden
haltijuuden ja hautaamisjärjestyksen ero.

 Hautaoikeuden haltijuus (kirkkolain 17: 3 §) on erotettava siitä,
keitä hau taan voidaan haudata. Hautaoikeuden haltija edustaa
niitä, joita voi daan haudata hautaan sekä käyttää puhevaltaa
hautaa kos ke vis sa asioissa.

 Hautaamisjärjestyksestä puolestaan on säännös kirkkolain 17: 4
§:ssä:

 Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 mo-
men tin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata
vainaja, jo ta varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä
lisäksi sat tu nei den kuolemantapausten mukaisessa
järjestyksessä suoraan ete ne väs sä tai takenevassa polvessa
oleva sukulainen ja tämän puo li so. Jollei tällaista sukulaista ole
tai jos hautaoikeuden haltija siihen suos tuu, hautaan saadaan
haudata vainajan sisar ja veli sekä hei dän lapsensa, sanottujen
henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näi den kaikkien puolisot.
Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hau taus toi mes ta
vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan hau da ta
hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.
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Esitys:  Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

 1. merkitä Ari Mattilan vastauksen tiedoksi

 2. pitää ennallaan 28.5.2020/168 § tekemänsä päätöksen
Hannele Hän ni sen määräämisestä haudan 01U.02.05.10.20
hautaoikeuden hal ti jak si kirkkolain (1993/1054) 17: 3 §:n
perusteella. Hannele Hän ni nen asuu paikkakunnalla ja on
huolehtinut haudan hoidosta.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: 

 Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

Jakelu Hannele Hänninen
Ari Mattila
Hautatoimisto
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18
Muut asiat

Yhteinen kirkkoneuvosto
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19
Muutoksenhaku

Yhteinen kirkkoneuvosto

 Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

 Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.
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20
Kokouksen päättäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: 


