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Yhteinen kirkkovaltuusto 11.06.2020

1
Kokouksen avaus

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös: 
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2
Kokouksen laillisuus

Yhteinen kirkkovaltuusto

 Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän verkkosivuilla
www.turunseurakunnat.fi ajalla 29.5.-11.6.2020.  Kokouskutsu
esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumi seen
oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta liitetään pöytäkirjaan.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.  

Päätös: 
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3
Kokouksen päätösvaltaisuus

Yhteinen kirkkovaltuusto

 Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto,
hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet.

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet
sekä kokouksen päätösvaltaisuuden.

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.
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4
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla
toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.
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5
Ilmoitusasiat

Yhteinen kirkkovaltuusto

1. Alueelliseen keskusrekisteriin 2021 liittyvät seurakunnat

 -  Turun alueellinen keskusrekisteri aloitti toimintansa 1.1.2020.
Mu ka na ovat yhtymämme seurakuntien lisäksi Kustavin,
Nousiaisten ja Tai vas sa lon seurakunnat. Someron, Raision ja
Mynämäen seu ra kun nat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä
alueelliseen kes kus re kis te riin vuoden 2021 alusta. Someron
seurakunnasta on tullut kirk ko val tuus ton pöytäkirjaote asiasta,
muissa hallinnollinen valmistelu vie lä kesken. Näiden lisäksi myös
joissakin muissa seurakunnissa val mis tel laan liittymispäätöstä,
mutta näistä ei vielä täsmällisempää tie toa. Henkilöstön
rekrytoinnin vuoksi liittymistoiveet olisi hyvä esit tää viimeistään
syyskuun aikana.
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6
Talous- ja kehittämisjohtajan viran täyttäminen

28/01.01.01.00/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 07.05.2020 § 135

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

Esittely: Seurakuntayhtymässä 1.9.2019 voimaantulleen uuden or ga ni saa-
tio mal lin mukaisesti talousjohtajan virka on muutettu  talous- ja
ke hit tä mis joh ta jan viraksi yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä
13.6.2019.

 Yhteisten tehtävien johtosäännössä (ykv 13.12.2018 §70) mää ri-
tel lään talous- ja kehittämisjohtajan virka seuraavasti:

 "15§ Talous- ja kehittämisjohtaja

 Talous- ja kehittämisjohtajalla tulee olla virkaan soveltuva ylempi
kor kea kou lu tut kin to, kokemusta laajan organisaation talouden ja
ta lous hal lin non johtamisesta, strategisesta johtamisesta ja
muutoksen joh ta mi ses ta. Talous- ja kehittämisjohtajalta
edellytetään erin omais ta kirjallista ja suullista suomen kielen
taitoa sekä tyydyttävää kir jal lis ta ja suullista ruotsin kielen taitoa.
Talous- ja kehittämisjohtajan si jai sen määrää kirkkoneuvosto.
Talous- ja kehittämisjohtajan esi mie he nä toimii kirkkoneuvoston
pu heen joh ta ja.

 Tämän johtosäännön 5 § annettujen tehtävien lisäksi talous- ja
ke hit tä mis joh ta jan tehtävänä on:

 "Johtaa tämän johtosäännön 8 §:ssä määritettyjä talous- ja ke hit-
tä mis pal ve lui den tehtäviä.

 Vastata seurakuntayhtymän taloudesta.
 Johtaa seurakuntayhtymän talouspalveluita vastaten

budjetoinnista, kir jan pi dos ta, laskutuksesta,
kustannuslaskennasta, pal kan las ken nas ta, kassatoiminnasta ja
taloustoimen palvelutoiminnasta.

 Toimia talouspäällikön ja lakimiehen esimiehenä.
 Johtaa ja valvoa sijoitustoimintaa sekä valvoa palvelujen tuot ta-

vuut ta, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä.
Vastata kirkkoneuvostolle hautainhoitorahaston hallinnosta ja hoi-
dos ta sekä laatia kirkkoneuvostolle vuosittain
hautainhoitorahaston toi min ta ker to mus.

 Osallistua kirkkovaltuuston kokouksiin.
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 Vastata yhdessä strategiaryhmän kanssa strategiatyöstä ja toi-
min nan aktiivisesta kehittämisestä.

 Arvioida säännöllisesti organisaatiorakenteen tar koi tuk sen mu kai-
suut ta, vastata rakenteiden kehittämisestä sekä
seurakuntayhtymän sään nös ko koel man ajantasaisuudesta.

 Antaa tietoa, selvityksiä ja lausuntoja muulle seurakuntayhtymän
joh dol le taloustoimen alalta.

 Vastaanottaa seurakuntayhtymän edustajana testamenttisaantoja
ja esi tel lä ne viipymättä kirkkoneuvoston puheenjohtajalle.

 Myöntää seurakuntayhtymän ja seurakuntien viranhaltijoille ja
työn te ki jöil le oman auton käyttöoikeus työ- ja virkamatkoihin."

 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 30.1.2020 §36 julistaa talous- ja
ke hit tä mis joh ta jan viran haettavaksi sekä valtuutti yhteisen kirk ko-
neu vos ton puheenjohtajan yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa
to teut ta maan virantäyttöprosessin.

 Talous- ja kehittämisjohtajan virasta ilmoitettiin seuraavalla il moi-
tuk sel la Oikotiellä ja Turun Sanomissa (su 2.2.2020) sekä ly hen-
net ty nä Ko ti maas sa, Helsingin Sanomissa, Talouselämässä sekä
Kaup pa leh des sä:

”Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä
seu ra kun nas ta ja yhteisistä tehtävistä. Seurakuntien jä se niä on
noin 143 000 ja työntekijöitä noin 450.

 Seurakuntayhtymän talous- ja kehittämispalveluissa on
haettavana

 TALOUS - JA KEHITTÄMISJOHTAJAN VIRKA

 Talous- ja kehittämisjohtaja vastaa seurakuntayhtymän
taloudesta, joh taa talous- ja kehittämispalveluita sekä johtaa ja
valvoo seu ra kun ta yh ty män sijoitustoimintaa. Talous- ja
kehittämisjohtaja vastaa yh des sä strategiaryhmän kanssa
seurakuntayhtymän stra te gia työs tä ja toiminnan aktiivisesta
kehittämisestä.

 Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi kor kea kou lu tut-
kin to. Virkaan valittavalla tulee olla kokemusta laajan
organisaation ta lou den ja taloushallinnon joh ta mi ses ta,
strategisesta johtamisesta ja muu tok sen johtamisesta. Teh tä väs-
sä edellytetään erinomaista kir jal lis ta ja suullista suomen kie len
taitoa, sekä tyydyttävää kirjallista ja suul lis ta ruotsin kielen tai toa.
Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä
osallistava työote.

 Viran palkkaus muodostuu vaativuusryhmän 703/20 mu kaisesta
pe rus pal kas ta (6023,01 €/kk),  työkokemukseen perustuvasta ko-
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ke mus li säs tä sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta
pal kan osas ta.

 Tarjoamme monipuolisen ja innostavan työn hyvässä
työyhteisössä se kä kilpailukykyiset työsuhde-edut.

 Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seu-
ra kun ta yh ty män työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lää-
kä rin to dis tus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla
konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n
koeaikaa. Virka on otet ta va vastaan 1.6.2020 tai sopimuksen
mukaan.

 Virkaa haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä vii meis-
tään 24.2.2020. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta
hakemukset voi toi mit taa kirjallisesti Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kir jaa moon (ma-pe klo 8.00 - 15.45).

 Lisätietoja tehtävästä antavat yhteisen kirkkoneuvoston pu heen-
joh ta ja Heimo Rinne p. 040 341 7225 sekä 6.-7.2.2020 hen ki lös-
tö pääl lik kö Tekla Määttänen p. 040 341 7211."

 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 13.2.2020 §50 nimetä talous- ja
ke hit tä mis joh ta jan viran täytön valmisteluprosessiin työryhmän.
Työ ryh män tehtävänä oli perehtyä tulleisiin hakemuksiin, päättää
haas tat te lui hin kutsuttavat, suorittaa haastattelut ja antaa
ehdotuksensa vir kaan valittavasta henkilöstä asian
kirkkoneuvostoesittelyä varten hen ki lös tö pääl li köl le. Työryhmään
nimettiin kirkkovaltuuston pu heen joh ta ja Harri Lukander,
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rin ne, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Auvo Heikkilä, hen ki lös tö pääl lik kö Tekla
Määttänen sekä kirkkoneuvoston jäsenet Ul la-Mai ja Vierimaa ja
Ari Rantanen.

 Talous- ja kehittämisjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä
26 ha ke mus ta (liite: hakijakooste). 7 hakijaa (hakijat nro 1, 5, 9,
12, 21, 24 ja 25) kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin
16.3.2020 ja 19.3.2020.

 Haastatteluissa selvitettiin mm. hakijoiden ammatillista osaamista
ja po ten ti aa lia, käsitystä tehtävästä ja itsestään sen hoitajana,
mo ti vaa tio ta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä työ- ja joh ta-
mis otet ta.

 Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti lähettää psykologisiin so-
vel tu vuus ar vioin tei hin 4 hakijaa (hakijat nro 1, 5, 12 ja 21). Hen ki-
lö ar vioin nit suoritti InterSearch Oy. Seniorikonsultti, psykologi
Antti La van ti kertoi soveltuvuusarviointien tulokset työryhmälle
1.4.2020. Antti La van ti kertoo soveltuvuusarviointien tulokset
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kirkkoneuvostolle ko kouk ses sa 7.5.2020.

 Hakemusten, haastattelujen ja Antti Lavantin kanssa käytyjen
kes kus te lu jen sekä saamansa kokonaiskäsityksen perusteella vi-
ran täyt töä val mis tel lut työryhmä päätti yksimielisesti esittää
yhteiselle kirk ko neu vos tol le, että se esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että avoimena ole vaan talous- ja ke hit tä mis joh-
ta jan virkaan valitaan ekonomi, KTM Ti mo-Pek ka Laakso.

 Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää seu-
ra kun ta yh ty män työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lää kä rin-
to dis tus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden
kuukauden koe ai kaa.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
avoin na olevaan talous- ja ke hit tä mis joh ta jan virkaan valitaan
eko no mi, KTM Timo-Pekka Laakso.

 Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää
 seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä
 lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden
 kuukauden koeaikaa.

 Edelleen yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirk ko val tuus-
tol le, että asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

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

Käsittely: InterSearch Oy:n seniorikonsultti, psykologi Antti La van ti kertoi
soveltuvuusarviointien tulokset kirkkoneuvostolle ko kouk ses sa.
Antti Lavanti oli läsnä kokouksessa klo 17:35-18:30.

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että avoinna olevaan talous- ja
ke hit tä mis joh ta jan virkaan valitaan ekonomi, KTM Timo-Pekka
Laakso.

 Ennen viran vastaanottamista virkaan valittavan tulee esittää
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 seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä
 lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan sovelletaan kuuden
 kuukauden koeaikaa.

 Asiakohta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Liitteet Liite 1 Hakijakooste (Talous- ja kehittämisjohtaja)

Jakelu Timo-Pekka Laakso
Virkaa hakeneet
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne
Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
Talous- ja kehittämispalvelut
Palkkatoimisto
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7
Suomen Lähetysseuran avustusanomus eteläisen Tansanian rankkasateiden aiheuttaman
tulvan uhrien auttamiseen

49/02.03.00.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 27.02.2020 § 70

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Suomen lähetysseura on lähettänyt ka tast ro fi ano muk sen, joka on
esi tys lis tan liitteenä:

 ”Eteläisessä Tansaniassa Kilwan alueella tammikuun lopulla al ka
 neet rankkasateet ovat aiheuttaneet pahoja tulvia, jotka ovat pa
 kot ta neet lähes 10.000 ihmistä lähtemään kodeistaan. TCRS 
 (Tanganyika Chris tian Refugee Service) on jo jakanut hätäapua
 yhteistyössä Pu nai sen Ristin kanssa. Lisäksi on tänä vuonna
 myönnetty 30 000 eu roa katastrofiapua Angolan kuivuuteen 
 katulapsien päivittäiseen ruo kaan ja tukitoimintaan. Tarvitsemme
 katastrofirahastoon täydennystä, jot ta meillä säilyy valmius 
 reagoida nopeasti seuraavaan katastrofiin.

 Seurakunnat voivat myös kerätä ylimääräisen kolehdin, jota 
 varten olem me laatineet kolehtivetoomuksen ja esirukouksen tan
 sa nia lais ten puolesta, liitteenä.

 Viime vuonna Suomen Lähetysseura myönsi yli 200 000 
 euroa katastrofiapua
 Vuonna 2019 Lähetysseura tuki kumppaneitaan 12 eri 
 katastrofissa yh teen sä 236 900 eurolla. Apua sai lähes 18 000
 ihmistä.

 Katastrofeissa toistuivat ilmastonmuutoksen ja sääolosuhteiden
vai ku tuk set, mm. kaksi myrskyä, neljä kuivuutta ja kaksi tulvaa.
Kon flik tit ja niistä seuranneet ruokaturvan heikkeneminen ja
pakolaisuus oli osa na neljässä katastrofissa. Ihmisille on jaettu
sekä ruokaa että sie me niä istuttamista varten tulevaa satoa
ajatellen. Vaatteita, lääk kei tä, kou lu tar vik kei ta ja muita
taloustavaroita on jaettu esim. tul vas sa ko tin sa menettäneille. 

Katastrofityössä katsotaan myös tulevaisuuteen, katastrofien eh-
käi syyn sekä ihmisten selviytymismahdollisuuksiin
ilmastonmuutoksen kes kel lä." 

Esitys:  Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se myön tää 10.000 euron avustuksen eteläisessä Tansaniassa
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rank ka sa tei den aiheuttaman tulvan uhrien auttamiseen. Avustus
mak se taan  kirkkovaltuuston käyttövarauskustannuspaikalta
1001020102.

  Lapsivaikutusten arviointi: asiakohdalla on kirkkolain 23 luvun 3
§:ssä   tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska tulva-alueella asuu
lap sia.

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päätää, että se myön tää 10.000 euron
avustuksen eteläisessä Tansaniassa rank ka sa tei den aiheuttaman
tulvan uhrien auttamiseen. Avustus maksetaan  kirkkovaltuuston
käyttövarauskustannuspaikalta 1001020102.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Liitteet Liite 2 Suomen lähetysseuran katastrofianomus Tansanian
rankkasateiden aiheuttaman tulvan uhrien auttamiseen

Jakelu Suomen lähetysseura
Pääkassa Marjo Sillanpää
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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8
Tililimiitin ottaminen koronaviruspandemian vuoksi

87/02.00.00/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 16.04.2020 § 119

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Koronaviruspandemian vuoksi kukaan ei tiedä, miten talous tulee
ke hit ty mään. Ensishokki on ohi, mutta virus on juuri iskenyt Yh-
dys val toi hin, joka on maailman suurin talous. Yhdysvaltojen pää-
oma mark ki nat ovat maailman syvimmät ja sen vuoksi myös
globaalin ta lou den näkymät ratkeavat siellä. OECD on arvioinut,
että me di aa ni ta lous maailmassa menettää alkuvaiheessa noin
25% brut to kan san tuot tees taan.

 Talousennuste laskee koko ajan viruksen leviämisen myötä, joten
täl lä hetkellä talousennusteilla ei ole merkitystä. Euroopassa pan-
de mi an arvellaan kestävän 3–4 kuukautta. Arvioiden tekemistä
vai keut taa se, että viruksen käyttäytymisestä ei ole tietoa, kuten
ei myös kään poikkeusolojen kestosta.

 Varovaisesti on ennustettu, että virukseen liittyviä poikkeustoimia
voi tai siin purkaa asteittain kesästä lähtien. Silloin puhutaan U:n
muo toi ses ta kehityksestä (maaliskuun loppupuolella puhuttiin
vielä V:n muotoisesta kehityksestä), jossa syksyn ja loppuvuoden
aikana kas vu palautuisi verrattain hyvin. Kehitykseen ja
kuluttajien käyt täy ty mi seen jäisi kuitenkin jälkiä mm. kasvaneena
varovaisuutena ja sääs tä mis tar pee na.

 Varsinais-Suomessa koronaviruksen vuoksi käynnistyneiden
YT-neu vot te lui den piirissä oli 16.3. henkilöitä 3.024 henkilöä,
23.3. mää rä oli 8.841 henkilöä, 22.3. oli 17.556 henkilöä ja 6.4.
yhteensä 445 työnantajaa oli ilmoittanut työttömyysuhan alla
olevia henkilöitä 21.621. Vaikka nämä ovat vasta
YT-neuvotteluiden ilmoituksia, täs sä tilanteessa on selvää, että
suurin osa näistä on lomautusuhkia,  ja myös toteutuvia.
Mahdolliset lomautukset voivat alkaa vaiheittain ja edellyttävät
lomautetun henkilön ilmoittautumista työnhakijaksi. Alu eel li set
luvut eivät kerro alueella sijaitsevista työpaikoista, vaan sii tä
miten paljon kunkin alueen TE-toimistoon on tehty ilmoituksia.
Var sin kin isommat yritykset ilmoittavat tilanteestaan
pääkonttorinsa si jain nin perusteella. Luvuissa on yli 20 henkilöä
työllistävien ja nii den työnantajien ilmoitukset.

 Vaikutukset kirkollisveroon alkavat näkyä huhtikuussa,
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toukokuussa tä män het ki set luvut realisoituvat
kokonaisuudessaan ja silloin on sel väs ti nähtävissä, miten se
seurakuntayhtymän kirkollisverotuloihin vai kut taa. On myös
huomioitava se, että seurakuntayhtymän muut kin tulot laskevat,
nyt on palautettu runsaasti osallistumismaksuja eri lai siin retkiin ja
tapahtumiin.

 Talouden epävarmuuden vuoksi seurakuntayhtymässä on mak-
su val miu den ylläpitämiseksi varauduttava siihen, että kassasta
pys ty tään hoitamaan tarvittavat maksut. Tämän vuoksi vt. talous-
ja ke hit tä mis joh ta ja on pyytänyt tarjouksen viiden (5) miljoonan
euron ti li li mii tis tä.

 Tililimiitti liitetään seurakuntayhtymän päätilliin ja tililimiitissä
luoton hin ta muodostuu viitekorosta ja asiakaskohtaisesta
marginaalista se kä limiittiprovisiosta. Korko lasketaan kulloinkin
käytössä olevasta luo ton määrästä, limiittiprovisio lasketaan koko
luottorajan määrästä. Ti lil le tulevat suoritukset pienentävät
mahdollista luottosaldoa, jolloin kor koa maksetaan vain kulloinkin
käytössä olevasta luoton mää räs tä.

 Kirkkolain 9:1 § määrää, että lainan ottaminen kuuluu yhteiselle
kirk ko val tuus tol le. Tilapäiseen tarpeeseen otettu laina voidaan
oh je sään nös sä siirtää yhteiselle kirkkoneuvostolle, mutta tätä ei
ole Tu run ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston oh je sään töön otettu. Näin ollen lyhytaikaisen
lainan ottaminen viedään yh tei sen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 Saatu tarjous on esityslistan liitteenä.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Turun ja
Kaa ri nan seurakuntayhtymä päättää ottaa 5 milj. euron suuruisen
ti li li miitin ja myöntää kirkkoneuvoston sihteeri Seppo Kosolalle ja
vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkölle oikeuden
allekirjoittaa tililimiittiä koskeva sopimus.

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

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Turun ja Kaarinan seu ra-
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kun ta yh ty mä ottaa 5 milj. euron suuruisen tililimiitin ja myöntää
kirk ko neu vos ton sihteeri Seppo Kosolalle ja vt. talous- ja
kehittämisjohtaja Jaa na Hörkölle oikeuden allekirjoittaa tililimiittiä
koskeva sopimus.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Jakelu Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
Turun Seudun Osuuspankki
KPMG Oy / Esko Säilä
KPMG Oy / Mari Säynätjoki
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9
Määrärahajakotoimikunnan esitys seurakunnallisen toiminnan määrärahaksi

98/02.00.01.00/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 07.05.2020 § 136

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on käytössä seu ra kun ta-
työn määrärahajakomalli, jota tulee tarkastella valtuustokausittain.
Mää rä ra jan jakomallia on viime vuosina tarkasteltu vuosittain ja
ny kyi nen määrärahajakomalli on kirkkovaltuuston vuonna 2019
vah vis ta ma määrärahajako vuodelle 2020:

 1. Väestö- ja jäsenmäärät päivitettiin 31.12.2018 tilanteen mu kai-
sik si. Ikäryhmää 0-19 -vuotiaat seurakunnan alueen jäsenistössä
pai no te taan 1,5 kertaa.

 2. Vuonna 2019 ollut 57.000 euron summa, joka jaettiin seu ra-
kun nil le edellisen vuoden rippikoulumäärien suhteessa, poistettiin
ja tämä sum ma siirrettiin siihen summaan, mikä jaetaan jäsen- ja
väes tö mää rien suhteessa. Siten tasan jaettava summa pysyi
ennallaan.

 3. Vuodelle 2019 erikseen myönnetty viestintämääräraha otettiin
ja ko mal liin siten, että summa 177.500 euroa lisättiin siihen
summaan, mi kä jaetaan jäsen- ja väestömäärien suhteessa.
Siten tasan jaet ta va summa pysyi ennallaan.

 4. Tuomiokirkkoseurakunnalle annettiin 1,3 %:n hyvitys ja Åbo
svens ka församlingenille annettiin 0,25%:n hyvitys.

 5. Tämän jälkeen seurakunnille jaettiin tasan 12 % ja loput 88 %
si ten, että 90 % jaettiin jäsenmäärän suhteessa ja 10 % jaettiin
asu kas mää rän suhteessa.

 Seurakunnille edellä mainitulla tavalla jaettavaksi
kokonaismääräksi tu li 9.163.525 euroa.

 6. Seurakuntatoimiston osuus budjetoitiin mallissa erikseen,
koska pää tös tä seurakuntasihteerien hallinnollisesta asemasta ei
ollut vielä teh ty. Seurakuntatoimiston osuus on 230.357 euroa.

 Yhteensä seurakunnallinen määräraha vuonna 2020 on
9.393.882 eu roa.
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 5. Diakonia-avun tarpeessa olevien määrän huomioimiseen vas-
tat tiin siten, että seurakunnat voivat hakea dia ko nia pro jek ti suun-
ni tel mil la diakoniatarpeisiin avustusta Lintusen
avustustoimikunnalta. Ko ko nais nou su vuoden 2020 jakomallissa
oli vuoden 2019 käyttöön saa dun viestintämäärärahan suuruinen,
177.500 euroa.

 Kirkkoneuvosto asetti 30.1.2020 seurakuntien määrärahojen ja ko-
toi mi kun nan, johon nimettiin kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Heimo Rin ne, varapuheenjohtaja Auvo Heikkilä sekä jäsenet
Maria Ranne ja Mikko Lauren, kirkkoherrojen ko kouk sen
puheenjohtaja Leena Kairavuo ja vt. talous- ja ke hit tä mis joh ta ja
Jaana Hörkkö.

 Toimikuntaa ohjeistettiin siten, että määrärahan jakomallin on
oltava mah dol li sim man hallittavissa oleva, selkeä ja ymmärrettävä
ko ko nai suus. Mallissa on otettava huomioon Paattisten
seurakunnan ta lou del li sen tilanteen turvaaminen ja
seurakuntasihteereiden hal lin nol li sen aseman muutos.

 Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. Työskentelyn
taustamateriaalina toi mi kun nal la oli käytössään
seurakuntayhtymän määrärahojen ja nii den kehityksen
historiatietoja sekä muiden suurten seu ra kun ta yh ty mien
jakomalleja. Toimikunta kävi keskustelua ko ko nais ta lou del li ses ta
tilanteesta ja kartoitti vaihtoehtoja esitettäväksi koko seu ra kun ta-
yh ty mäs sä käyttöönotettavista asioista:

 - jonkinlainen kiinteistöindeksi (esim. 700 m2 / 10.000 henkeä
kohti) tu li si ottaa käyttöön

 - henkilöstöindeksin käyttöönottoa seurakunnissa tulisi vakavasti
har ki ta

 - paikallisseurakunnissa olisi harkittava mallia toimintaan suun na-
tus ta määrärahasta per henkilö

 - sisäisten vuokrien käyttöönotto
 - henkilöstön käyttöaste on kartoitettava ja huolehdittava siitä,

että kaik kien hengellisten työntekijöiden viikkotyötunnit tulevat
täyteen. Si ten saadaan säästöä sijaiskustannuksista

 - yhteisten seurakunnallisten tehtävien ja seurakuntien välistä
työtä on tarkasteltava, esim. lapsityöntekijöiden työn suunnittelu
tapahtuu seu ra kun nis sa

 Toimikunta tarkasteli erilaisia vaihtoehtoja mallin perustaksi. Läh-
tö koh dak si otettiin saadun ohjeistuksen mukaisesti se, että malli
on mah dol li sim man selkeä, ymmärrettävä ja helppo hallita.

 Tällä perusteella päädyttiin siihen, että ainoat kyseeseen tulevat
te ki jät mallissa ovat seurakuntien kesken tasan jaettava osuus ja
jä sen mää rä. Tuomiokirkkoseurakunnalle ja Åbo svenska för sam-
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lin genil le esitetään edelleen hyvitystä. Kokonaismäärärahasta
tuo mio kirk ko seu ra kun nan hyvitys on 1,2 % ja Åbo svenska
församlingenin hy vi tys on 0,23 %.

 Kokonaismäärärahan suuruuden osalta päädyttiin esittämään
 4 %:n korotusta. Korotusta puoltavat pitkään jatkuneet henkilöstö-

ja mui den kulujen nousu, joita ei ole määrärahan jakamisessa sa-
mas sa suhteessa aiempina vuosina otettu huomioon. Tällä
korotuksella pys ty tään turvaamaan paikallisseurakuntien
toimintaa lähivuosina.

 Määrärahajakotoimikunta esittää yksimielisesti seurakunnallisen
mää rä ra han jakomallin perusteiksi seuraavaa:

 1. Seurakunnallista määrärahaa korotetaan 4 %.
Seurakunnalliseksi ko ko nais mää rä ra hak si tulee 9.769.637 euroa.
Nousua on 375.756 eu roa.

 2. Tuomiokirkkoseurakunnan hyvitys on 1,2 % ja Åbo svenska
för sam lin ge nin hyvitys on 0,23 % kokonaismäärärahasta.

 3. Seurakunnille jaetaan kullekin ensin tasan 125.000 euroa. Sen
jäl keen jäljelle jäävä summa jaetaan kullekin seurakunnalle sen
31.12.2019 olevan jäsenmäärän suhteessa.

 4. Seurakuntien oikeutta käyttää säästyneitä määrärahoja suun-
nit te lu kau den aikana ja mahdollisuutta vastaavasti ylittää
määrärahaa suun nit te lu kau den aikana, ei ole tarkoitus muuttaa.

 5. Seurakunnallisen määrärahan jakomalli on voimassa vuoden
2022 loppuun saakka.

 Esitys seurakunnalliseksi määrärahan jakomalliksi on esityslistan
liit tee nä.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle
seurakunnallisen toi min nan määrärahan jaosta
määrärahajakotoimikunnan esityksen pe rus teel la seuraavasti:

 1. Seurakunnallista määrärahaa korotetaan 4 %.
Seurakunnalliseksi ko ko nais mää rä ra hak si tulee 9.769.637 euroa.
Nousua on 375.756 eu roa.

 2. Tuomiokirkkoseurakunnan hyvitys on 1,2 % ja Åbo svenska
för sam lin ge nin hyvitys on 0,23 % kokonaismäärärahasta.

 3. Seurakunnille jaetaan kullekin ensin tasan 125.000 euroa. Sen
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jäl keen jäljelle jäävä summa jaetaan kullekin seurakunnalle sen
31.12.2019 olevan jäsenmäärän suhteessa.

 4. Seurakuntien oikeutta käyttää säästyneitä määrärahoja suun-
nit te lu kau den aikana ja mahdollisuutta vastaavasti ylittää
määrärahaa suun nit te lu kau den aikana, ei ole tarkoitus muuttaa.

 5. Seurakunnallisen määrärahan jakomalli on voimassa vuoden
2022 loppuun saakka.

 Lapsivaikutusten arviointi: Seurakunnallisen määrärahan
jakamisella on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia, sil lä seurakuntien toiminta kohdistuu kaikkiin
ikäluokkiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakunnallisen toiminnan
määrärahan jaosta määrärahajakotoimikunnan esityksen
perusteella seuraavasti:

 1. Seurakunnallista määrärahaa korotetaan 4 %.
Seurakunnalliseksi kokonaismäärärahaksi tulee 9.769.637 euroa.
Nousua on 375.756 euroa.

 2. Tuomiokirkkoseurakunnan hyvitys on 1,2 % ja Åbo svenska
församlingenin hyvitys on 0,23 % kokonaismäärärahasta.

 3. Seurakunnille jaetaan kullekin ensin tasan 125.000 euroa. Sen
jälkeen jäljelle jäävä summa jaetaan kullekin seurakunnalle sen
31.12.2019 olevan jäsenmäärän suhteessa.

 4. Seurakuntien oikeutta käyttää säästyneitä määrärahoja
suunnittelukauden aikana ja mahdollisuutta vastaavasti ylittää
määrärahaa suunnittelukauden aikana, ei ole tarkoitus muuttaa.

 5. Seurakunnallisen määrärahan jakomalli on voimassa vuoden
2022 loppuun saakka.

Päätös: 
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 On muutoksenhakuoikeus.

Liitteet Liite 3 Esitys seurakunnalliseksi määrärahaksi 2021-2022

Jakelu Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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10
Kirkollisiin avustuksiin tarkoitetun määrärahan jakaminen vuonna 2020

163/02.03.00.01/2019

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.05.2020 § 155

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu kirkollisiin tarkoituksiin
an net ta viin avustuksiin 115.000 euron määräraha.

 Vuonna 2019 avustusta saaneet yhdistykset ovat toimittaneet tu-
los las kel man, taseen, toimintakertomuksen ja ti lin tar kas tus ker to-
muk sen.

 Vuoden 2020 jakoesitys noudattaa pääosiltaan aikaisempien vuo-
sien linjaa. Turun Katulähetykselle ei tässä vaiheessa esitetä
avus tus ta. Turun Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ei hakenut
vuonna 2019 avustusta, mutta on hakenut ja saanut avustusta
aiempina vuo si na ja on tämän vuoden hakijoissa mukana. Uusia
avustuksen ha ki joi ta on kaksi. Evankelinen lähetysyhdistys ry
hakee avustusta ko ti maas sa paikallistoimintaan sekä
lähetystyöhön Venäjälle ja Vi roon. Varsinais-Suomen Sininauha
ry hakee avustusta Fren di-toi min taan, jossa päihteitä käyttäviä
henkilöitä tuetaan koulutettujen va paa eh tois ten voimin. Kaikki
muut avustusta hakeneet olivat mu ka na myös viime vuonna.

 Laadittu jakoehdotus on esityslistan liitteenä. Myönteisenä
kriteerinä ja ko eh do tus ta laadittaessa on toiminnan paikallisuus,
kristilliset ar vot sekä pitkäaikainen yhteys ja yhteistyö Turun ja
Kaarinan seu ra kun ta yh ty män kanssa.

 Avustusmääräksi 18 saajalle esitetään jaettavaksi 93.400 euroa,
jol loin kirkkoneuvosto voi myöhemmin päättää nyt jakamatta
jäävän 21.600 euron avustusmäärärahan jakamisesta.
Hakemukset asia kir ja liit tei neen ovat kokouksessa nähtävillä.

 Suurimmat avustukset esitetään myönnettäväksi Operaatio Ruo-
ka kas sil le 25.000 euroa sekä Lounais-Suomen Partiopiirille ja
Turun NMKY:lle 24.600 euroa. Yhteistyö näiden yhdistysten
kanssa on kiin teää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat
lähellä seu ra kun ta työ tä.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kuluvan
vuo den talousarviossa olevasta 115.000 euron suuruisesta mää-
rä ra has ta kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan avustuksia yhdistyksille



Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 3/2020 25/70

Yhteinen kirkkoneuvosto § 155 28.05.2020
Yhteinen kirkkovaltuusto 11.06.2020

yh teen sä 93.400 euroa esityslistan liitteenä olevan taulukon
mukaisesti. Kirk ko neu vos ton mahdollisesti myöhemmin
jaettavaksi jätetään 21.600 euroa. Avustukset maksetaan
kustannuspaikalta 1002900900.

 Avustusten saajille esitetään ilmoitettavaksi, että niiden tulee
30.4.2021 mennessä antaa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kirk ko neu vos tol le selvitys siitä, että
myönnetty avustus on käytetty anot tuun tarkoitukseen.
Selvitykseen tulee sisältyä saajayhdistyksen tu los las kel ma, tase,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuo del ta 2020. Mikäli
yhdistys aikoo anoa avustusta myös vuodeksi 2021, selvitykseen
tulee liittää vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja ta lous ar vio.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla on kirkkojärjestyksen 23
lu vun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska saajien toiminta
koh dis tuu myös lapsiin.

Päätös: Esityksen mukaan. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että että kuluvan vuoden ta-
lous ar vios sa olevasta 115.000 euron suuruisesta määrärahasta
kirkollisiin tar koi tuk siin jaetaan avustuksia yhdistyksille yhteensä
93.400 euroa esi tys lis tan liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
Kirkkoneuvoston mah dol li ses ti myöhemmin jaettavaksi jätetään
21.600 euroa. Avus tuk set maksetaan kustannuspaikalta
1002900900.

 Avustusten saajille esitetään ilmoitettavaksi, että niiden tulee
30.4.2021 mennessä antaa Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän kirk ko neu vos tol le selvitys siitä, että
myönnetty avustus on käytetty anot tuun tarkoitukseen.
Selvitykseen tulee sisältyä saajayhdistyksen tu los las kel ma, tase,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuo del ta 2020. Mikäli
yhdistys aikoo anoa avustusta myös vuodeksi 2021, selvitykseen
tulee liittää vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.
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Liitteet Liite 4 Esitys avustuksiksi kirkollisiin tarkoituksiin 2020

Jakelu Avustusta hakeneet järjestöt
Kirjanpitäjä Leena Sairanen
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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11
Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen kirkkovaltuustolle

72/02.00.03/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 02.04.2020 § 99

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Vuoden 2019 tilinpäätös ja yhteenvedot ovat olleet sähköisessä
ko kous käy tän nös sä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkunnan luet-
ta vis sa.

 Tilinpäätökset laaditaan erikseen seurakuntayhtymän, hau tain hoi-
to ra has ton, Piikkiön hautainhoitorahaston ja testamenttirahaston
ta lous yk si köis tä. Seurakuntayhtymän tilinpäätös sisältää kon ser-
ni ta seen.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös
 Kirkollisverotuloja kertyi 30,9 milj. euroa ja ne alittuivat

talousarvioon näh den 0,3 milj. euroa ja kasvoivat edellisvuodesta
0,5 milj. euroa. Val tion korvaus laski hieman vuodesta 2018,
mutta toteutui bud je toi dus ti ja oli 4,2 milj. euroa.
Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 532t eu roa, nousua vuoden
takaiseen on 53t euroa.

 Yleisestikin odotettua pienempään ennakonpidätysten kertymään
ovat vaikuttaneet vuoden 2019 alusta muuttunut en na kon pi dä tys-
me net te ly, ilmoitusmenettely ja tulorekisterin käyttöönotto. En na-
kon pi dä tys me net te lyn muutos on verohallinnossa arvioitu mer kit-
tä vim mäk si selittäjäksi. Siirtyminen pelkästään vuositulorajaan
pe rus tu vaan ennakonpidätystapaan ja sivuverokortin poistuminen
ovat ker ryt tä neet ennakonpidätyksiä vain perusprosentilla.
Verohallinnon nä ke myk sen mukaan ennakkoperinnän
menettelymuutokset ja tu lo re kis te ri-il moit ta mi nen vaikuttavat
verovuoden 2019 verokertymien ai ka tau luun. Vuoden 2019
verotuksen toimittamisen jälkeen ve ron pa lau tus ten ja
jäännösverojen erääntyessä elo-syyskuussa 2020 odo te taan
vuoden 2019 pienemmiksi jääneiden verotulojan viimeistään pa-
lau tu van.

Toimintatuotot ja kulut
 Seurakuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot ovat 9,9 milj. euroa,

nou sua edelliseen vuoteen on noin 0,4 milj. euroa. Vuokratuotot
to teu tui vat talousarviota 0,2 milj. euroa suurempina ja nousivat
0,2 milj. eu roa myös vuoden takaisesta ollen 5,6 milj. euroa.
Ulkoiset toi min ta ku lut ovat 36,1 milj. euroa, nousua on 740t
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euroa. Sisäiset tuotot ja kulut ovat 1,8 milj. euroa.

 Palkkamenot nousivat 870t euroa ja henkilösivukulut nousivat 73t
eu roa, yhteensä nousu on edellisestä vuodesta 993t euroa. Yh-
teen sä vuonna 2019 henkilöstökulut ovat 20 milj. euroa. Lo ma-
palk ka jak so tuk sen osuus henkilöstökuluista on 216t euroa.
Talousarvioon näh den henkilöstökulujen toteutuminen oli 100,5
% ja ylitystä oli 102t euroa.

 Palveluiden ostot laskivat 787t euroa edellisestä vuodesta ja
olivat 7,5 milj. euroa, talousarvioon nähden ylitys on 228t euroa.
Pal ve lui den ostojen toteutuminen on 103 %. Tilikauden aine- ja
tar vi ke me not ovat 4,3 milj. euroa ja nousivat edellisestä vuodesta
101t euroa. Ai nei den ja tarvikkeiden toteutuminen talousarvion
osalta oli 111,9 % ja ne ylittyivät 459t euroa.

 Sijoitusmarkkinoilla vuosi 2019 oli yksi parhaista pitkään aikaan.
Poik keuk sel li sen hyvän siitä teki se, että sekä osake- että kor ko si-
joi tus ten tuotto oli hyvin vahva.

 Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan rahoitustuotot yhteensä
ovat 3,5 milj. euroa. Vuonna 2018 sijoituksista jouduttiin
kirjaamaan 1,9 milj. euroa arvonalentumisia, jotka nyt voitiin
kirjata palautuksina. Ti li kau del ta arvonalentumisia syntyi 58t
euroa. Sijoitustoiminnan kulut yh teen sä ovat 694t euroa.
Rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä al hai sem pi
markkina-arvo tilikauden lopussa on 30,3 milj. euroa ja ra has ton
kasvu oli 0,9 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo on 32,1 milj.
euroa. OP-Henkivakuutuksen infrastruktuurisijoituskorin kir jan pi-
to ar vo 31.12. on 742t euroa ja markkina-arvo on 819t euroa. 

 Keskusrahastomaksua kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi
mak set tiin 1,6 milj. euroa. Vuodesta 2013 lukien jokaisen seu ra-
kun nan ja seurakuntayhtymän on suoritettava
eläkerahastomaksua kir kon eläkerahaston kartuttamista varten.
Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh ty män osalta vuoden 2019
eläkerahastomaksu oli 1,2 milj. eu roa. Rahastomaksut toteutuivat
talousarvion mukaisina. Vuo si ka te, joka ilmoittaa tuloksen ennen
poistoja on 8,4 milj. euroa yli jää mäi nen. Vuotta aiemmin
vuosikatteen ylijäämä oli 5 milj. euroa.

 Tilikauden poistoja on kirjattu 4,1 milj. euroa.
Suunnitelmanmukaisia pois to ja tehtiin 3,5 milj. euroa ja
Pallivahan seurakuntakeskuksesta teh tiin 650t euron kertapoisto.
Hannunniitun ja Varissuon asuin ta lois ta tehtiin 685t euron
verotukselliset varaukset. Vuonna 2017 teh tiin Hannunniitun
asuintalojen lämmön talteenotosta 0,2 milj. euron va raus, josta
tilikaudella poistoerojen vähennystä muodostui 14t eu roa.
Sisäisten korkojen laskennassa käytettävä 12 kk:n Euribor oli
31.12. negatiivinen, joten sisäisiä korkoja ei laskettu.
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 Seurakuntayhtymän talousarvioon oli alun perin budjetoitu 2,7
milj. eu ron ylijäämä ja talousarviomuutosten kanssa, joita tehtiin 1
milj. eu rol la, arvioiduksi ylijäämäksi muodostui 1,6 milj. euroa.
Tilikauden yli jää mäk si muodostui 3,7 milj. euroa. Vuotta aiemmin
ylijäämä oli 1 milj. euroa.

 Investointeja tehtiin seurakuntayhtymässä yhteensä 2,3 milj.
eurolla. Suu rim mat investoinnit ovat Piikkiön kirkon uudet urut
(375t euroa) ja hautausmaiden koneet ja kalusto (235t euroa).
Taseen lop pu sum ma on 260 milj. euroa, josta oman pääoman
osuus on 46,9 %, 122 milj. euroa. Lainaa seurakuntayhtymällä on
rahoituslaitoksilta Han nun nii tun asuintaloissa 4,5 milj. euroa.

 Seurakuntayhtymän tilinpäätöksen lukuja:
2019 2018

Toimintatuotot 11 746 373 10 878 478
Toimintakulut 37 943 540 36 791 297
Toimintatuotot/-kulut % 30,96 29,57
Toimintakate -26 197 167 -25 912 819
Toimintakate/jäsen € -183,43 -180,08
Kirkollisverotulot 30 947 456 30 417 051
Kirkollisverotulot/jäsen € 216,69 211,39
Vuosikate 8 436 414 5 079 070
Poistot 4 102 083 3 588 129
Vuosikate poistoista, % 205,66 141,55
Jäsenmäärä 142 816 143 894
Investoinnit 2 337 574 1 441 937
Lainat rahoituslaitoksilta 4 490 384 4 894 230

Hautainhoitorahasto
 Tuottojen kokonaissumma on 2,9 milj. euroa. Hautojen

hoitotuotot ovat 1,2 milj. euroa ja vuokratuotot ovat 1,6 milj.
euroa. Hau tain hoi to ra has ton henkilöstökulut ovat yhteensä 2,3
milj. euroa. Hen ki lös tö ku lu jen osuus toimintakuluista on 60,5 %.

 Voimassa olevien hoitosopimusvuosien määrä on 147.718 kpl.
Yh den hoidetun haudan menot vuonna 2019 olivat keskimäärin
184,66 eu roa ja hoitosopimusten vastuumäärä on 27,3 milj.
euroa.

 Hautainhoitorahaston sijoitusten tuotot ovat 13,9 milj. euroa ja ra-
hoi tus ku lut ovat 2,4 milj. euroa. Sijoitussalkku kasvoi 1 milj.
euroa. Ar von alen nuk sia rahastosijoituksista vuodelta 2018
palautui 7,9 milj. eu roa ja vuodelta 2019 niitä kirjattiin 373t euroa.
Rahastosijoitusten han kin ta hin ta tai sitä alhaisempi
markkina-arvo on 95,4 milj. euroa ja mark ki na-ar vo on 103 milj.
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euroa. OP-Henkivakuutuksen inf ra struk tuu ri si joi tus ko riin on
sijoitettu 3 milj. euroa ja sen markkina-arvo on 3,3 milj. euroa.

Piikkiön hautainhoitorahasto
 Vuoden 2019 lopussa Piikkiön hautainhoitorahastossa mää rä ai-

kais hoi dos sa oli 16 hautaa ja hoitosopimusvuosia oli 77. Yhden
hoi de tun haudan keskimääräiset menot vuonna 2019 olivat
184,66 euroa ja hoitosopimusten vastuumäärä on 14t euroa.

 Piikkiön hautainhoitorahastossa hautojen hoitotulot ovat 219
euroa ja toimintakulut ovat 30t euroa. Tulos on alijäämäinen
tilikaudelta 30t eu roa, ja rahaston pankkitilillä on varoja 1,05
euroa. Oma pääoma on -357t euroa. 

Testamenttirahasto
 Testamenttirahaston ylijäämä tilivuodelta on 1,5 milj. euroa ja ra-

has ton pääoma yhteensä vuoden lopussa on 13,2 milj. euroa.
Tes ta ment ti ra has to sisältää yhteensä 67 eri rahastoa, joiden
pääomat on saa tu testamenteilla tai lahjakirjoilla.
Testamenttirahaston varoja käy te tään lahjoitusten antajien
tahdon mukaisiin kohteisiin.

 Testamenttirahastosta maksettiin henkilöstökuluja 163t euroa.
Avus tuk sia maksettiin testamenttirahastosta yhteensä 132t euroa.
Dia ko ni aan maksettiin avustuksia 82t euroa, lähetystyöhön 42 t
euroa, muu hun käyttöön 5t euroa ja partiotoimintaan 3t euroa.

 Testamenttirahaston sijoitusten rahoitustuotot ja -kulut ovat 1,4
milj. eu roa. Sijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi
markkina-arvo on 10,7 milj. euroa.

 Kolehteja kerättiin ja tilitettiin edelleen 293t euroa, näistä ju ma lan-
pal ve lus ko leh te ja oli 176t euroa. Seurakuntien omaan käyttöön
ko leh te ja kerättiin 30t euroa ja yhteisvastuukolehteja kerättiin 9t
euroa. Mui ta kolehteja tilitettiin eteenpäin 78t euroa.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
ja lä het tää sen tilintarkastajille tarkastusta varten.

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

Käsittely: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

 Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen
lähetettäväksi ti lin tar kas ta jil le tilintarkastusta varten.

 Tilinpäätöstä ei voi vahvistaa yhteisessä kirkkovaltuustossa
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ennen kuin tilintarkastajat ovat antaneet
tilintarkastuskertomuksensa. Ti lin pää tök sen vahvistamiseen on
annettu aikaa vuoden loppuun saak ka.

 Tilinpäätös allekirjoitetaan poikkeusolojen päättymisen jälkeen,
jon ka jälkeen tilintarkastajat

 voivat antaa tilintarkastuskertomuksen ja se voidaan kirk ko val-
tuustossa vahvistaa.

Päätös: Käsittelyssä muutetun esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esittely: Yhteinen  kirkkoneuvosto käsitteli 28.5.2020/160§ vuoden 2019
tilikauden tuloksen käsittelyä ja tilinpäätöksen esittämistä
yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen kirkkovaltuustolle

 Yhteinen kirkkoneuvosto 28.05.2020 § 160

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on
laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma,
tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase
liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos
seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa
tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin
kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan
soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja
riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.
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 Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai
yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta
seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaisesti
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta,
toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista
toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen
liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat
konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä
tilikauden aikana. Jos taseessa on kattamatonta alijäämää,
toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
toiminta- ja taloussuunnitelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi. Toimintakertomuksessa on myös annettava
luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta.

 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 §:n mukaisesti seurakunnan ja
seurakuntayhtymän tilintarkastajan on tarkastettava viimeistään
toukokuun loppuun mennessä hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilintarkastajien on tarkastettava:

 1.onko hallintoa hoidettu laillisesti ja asianomaisten toimielinten ja
viranhaltijoiden päätösten mukaisesti;

 2.onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien
   säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja

riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta
kehityksestä ja taloudellisista vastuista;

 3.onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

 Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava
 viipymättä kirkkoneuvostolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle,

tuomiokapitulille tai kirkkohallitukselle.

 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n 1. momentin mukaisesti
tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa
esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on
myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää
tilivelvollisille vastuuvapaus.
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 Kirkkoneuvosto hyväksyi 2.4.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen.
Kokous pidettiin Teamsin välityksellä, joten allekirjoitusta ei tässä
kokouksessa tehty. Allekirjoitus on hoidettu KPMG:n tarjoamalla
sähköisellä allekirjoituksella 8.-15.5.2020. Allekirjoituksen
yhteydessä ei otettu kantaa tilikauden tuloksen ja vapaaehtoisten
varausten käsittelyyn.

 Vuoden 2019 tilinpäätöksen vuosikate on 8.436.413,96 euroa ja
tilikauden ylijäämä on 3.663.687,50 euroa. Tilinpäätöksessä
Hannunniitun asuintaloista esitetään tehtäväksi 303.492,70 euron
asuintalovaraus ja Varissuon asuintaloista esitetään tehtäväksi
381.474,84 euron asuintalovaraus. Asuintalovaraukset ovat
verotuksellisia varauksia, ja ne on kirjattu taseen vapaaehtoisiin
varauksiin sekä tuloslaskelmaan poistoeron muutoksena. Tehdyt
varaukset pienentävät tilikauden tulosta 684.967,54 euroa.

 Hautainhoitorahastossa tilinpäätössiirroiksi esitetään Jaanin ja
Pernon asuintaloista tehtävät asuintalovaraukset 417.611,54
euroa. Jaanin asuintalojen osuus  varauksesta on 236.472,89
euroa ja Pernon asuintalojen osuus on 181.138,65 euroa.

 Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on suorittanut tilintarkastuksen
ja antanut tilivuotta 2019 koskevan tilintarkastuskertomuksen
15.5.2020, asiakirja on liitteenä. Tarkastuskertomuksessa
todetaan, että

 - seurakuntayhtymän hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten
mukaisesti

 - seurakuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty
asianmukaisesti

 - seurakuntayhtymän tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitase
liitteineen on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja
riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta
kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

 Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä ovat seuraavat:

 Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
 Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille

tarkastamaltamme tilikaudelta.

Esitys: Kirkkoneuvosto käsittelee tilikauden tulosta koskevan esityksen ja
esittää kirkkovaltuustolle, että

 1) vuoden 2019 tilinpäätöksen  ylijäämä 3.663.687,50 euroa
kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille
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 2) seurakuntayhtymän tilikauden 2019 asuintalovaraukset
684.967,54 euroa merkitään taseen vapaaehtoisiin varauksiin ja
tuloslaskelmaan varausten lisäykseksi

 3) hautainhoitorahaston tilikauden 2019 asuintalovaraukset
417.611,54 euroa merkitään taseen vapaaehtoisiin varauksiin ja
tuloslaskelmaan varausten lisäykseksi

 4) vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
tilivuodelta 2019

 5) vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuodelta 2019 merkitään
tiedoksi.

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

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Esitys:  Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että

 1) vuoden 2019 tilinpäätöksen  ylijäämä 3.663.687,50 euroa
kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille

 2) seurakuntayhtymän tilikauden 2019 asuintalovaraukset
684.967,54 euroa merkitään taseen vapaaehtoisiin varauksiin ja
tuloslaskelmaan varausten lisäykseksi

 3) hautainhoitorahaston tilikauden 2019 asuintalovaraukset
417.611,54 euroa merkitään taseen vapaaehtoisiin varauksiin ja
tuloslaskelmaan varausten lisäykseksi

 4) vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja
taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
tilivuodelta 2019

 5) vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle vuodelta 2019 merkitään
tiedoksi.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.
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Liitteet Liite 5 Tilinpäätös 2019 lyhyesti
Liite 6 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
Liite 7 Toimintakertomukset 2019
Liite 8 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
Liite 9 Vuoden 2019 Tasekirja

Jakelu KPMG Oy / Esko Säilä, KPMG Oy Mari Säynätjoki
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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12
Vuoden 2019 tilinpäätökseen sisältyvien säästöjen antaminen seurakuntien käyttöön

72/02.00.03/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.05.2020 § 161

Esittelijä: Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö

Esittely: Laskentatoimen uudistuksen tultua voimaan vuonna 1999 siir to-
mää rä ra ha jär jes tel mä poistui ja sen tilalle vuoden 2000
talousarvion hy väk sy mi sen yhteydessä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymässä otet tiin käyttöön uusi menettely.
Paikallisseurakunnalle, joka ei ole käyt tä nyt kaikkia sille
myönnettyjä määrärahoja, myönnetään käyt tä mät tä jäänyt
summa seuraavana vuonna ylimääräisenä mää rä ra ha na.
Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa,
sil tä vähennetään seuraavana vuonna ylitystä vastaava summa.

 Vuonna 2019 yhdeksälle seurakunnalle jäi määrärahoja käyt tä-
mät tä ja yksi seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa:

                                       Tuomiokirkkoseurakunta  65.937 euroa
 Mikaelinseurakunta  -24.487 euroa
 Martinseurakunta  32.465 euroa
 Katariinanseurakunta  16.488 euroa
 Maarian seurakunta  369.476 euroa
 Turun ruotsalainen seurakunta 111.316 euroa
 Henrikinseurakunta  81.251 euroa
 Paattisten seurakunta  12.037 euroa
 Kaarinan seurakunta  180.388 euroa
 Piikkiön seurakunta 78.743 euroa
    923.614 euroa

 Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on,
mihin sääs tö mää rä ra ho ja käytetään.

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee vuodelle
2020 talousarviomuutoksen, jolla paikallisseurakunnille annetaan
edel lä esitetyt määrärahalisäykset. Talousarviomuutos lisää
kuluvan vuo den talousarvion toimintakuluja 923.614 eurolla ja
vähentää ti li kau den tulosta saman verran. Seurakuntien on 13.9.
mennessä il moi tet ta va talous- ja kehittämispalveluihin, miten
siirtyvät ja vä hen net tä vät määrärahat paikallisseurakuntien
talousarviossa esitetään.

 Lapsivaikutusten arviointi: Vuoden 2019 tilinpäätökseen
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sisältyvien sääs tö jen antamisella seurakuntien käyttöön on
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Seurakunnallisten mää rä ra ho jen suuruudella on vaikutusta lapsi-
ja nuorisotyöhön.

Päätös: Esityksen mukaan. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että se tekee vuodelle 2020 ta-
lous ar vio muu tok sen, jolla paikallisseurakunnille annetaan edellä
esi te tyt määrärahalisäykset. Talousarviomuutos lisää kuluvan
vuoden ta lous ar vion toimintakuluja 923.614 eurolla ja vähentää
tilikauden tu los ta saman verran. Seurakuntien on 13.9. mennessä
ilmoitettava ta lous- ja kehittämispalveluihin, miten siirtyvät ja
vähennettävät mää rä ra hat paikallisseurakuntien talousarviossa
esitetään.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Jakelu Taloustoimisto
Seurakunnat
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13
Tarkastusjohtokunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja sen johdosta annetut selvitykset

352/00.01.03/2019

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 § 84

Esittelijä: Lakimies Anita Savioja

Esittely: Yhteinen kirkkoneuvosto 14.1.2020/12 §:

”Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.3.2019 tar-
kas tus joh to kun nan johtosäännön ja nimitti 13.6.2019 tar kas tus-
joh to kun nan (YKV 14.3.2019 §28 ja YKV 13.6.2019 §48). Tar kas-
tus joh to kun nan työskentely käynnistyi elokuussa 2019.

 Tehtävänsä mukaisesti tarkastusjohtokunta on laatinut itselleen
ar vioin ti suun ni tel man. Vuoden 2019 aikana tarkastusjohtokunta
on pe reh ty nyt seurakuntayhtymän johtamisrakenteeseen,
edellisen piis pan tar kas tuk sen lausuntoon sekä
seurakuntayhtymän kiinteistöihin ja talouteen.

 Tarkastusjohtokunta on laatinut työskentelynsä pohjalta ar vioin ti-
ker to muk sen. Arviointikertomus hyväksyttiin
sähköpostikokouksessa 3.1.2020. Arviointikertomukseen
sisältyvät tarkastusjohtokunnan seu raa vat suositukset:

 I. Laskevat verotulot johtavat resurssien ja tehtävien epä ta sa pai-
noon pitkällä aikavälillä ja edellyttävät menojen kohdentamista
kes kei siin toimintoihin. Seurakuntayhtymän strategiatyössä tulee
mää rit tää toiminnan keskeiset painopisteet.

 II. Taloutta tulee suunnitella pidemmällä aikavälillä, esim. 4-vuo-
tis suun nit te lu.

 III. Kiinteistöstrategian aikajänne sekä investointien että myyn ti-
suun ni tel mien osalta voisi olla pidempi kuin nykyinen kolme
vuotta. In ves toin nit tulee esitellä ja päättää kokonaisuutena, ei
yksi kerrallaan.

 IV. Sekä kiinteistöstrategiassa että talousseurannassa on huo-
mioi ta va erikseen sijoitus- ja toimintakiinteistöt, ja
sijoituskiinteistöille on ase tet ta va selkeät tuottotavoitteet.

 V. Henkilöstösuunnittelu tulee liittää osaksi seurakuntayhtymän
stra te giaa.
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 VI. Tarkastusjohtokunta ehdottaa asiantuntijan (konsultin) palk-
kaa mis ta, joka selvittää hautainhoitorahaston Turun ja Kaarinan
seu ra kun ta yh ty mä Ote pöytäkirjasta

 Yhteinen kirkkoneuvosto § 12 14.01.2020 purkamista ja hautaus-
se kä kiinteistötoimen mahdollista yhtiöittämistä.

 VII. Uutta johtamisjärjestelmää ja esimiesten työmäärää on hyvä
seu ra ta aktiivisesti ja tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä.

 VIII. Ohjesääntöön on syytä kirjata yksiselitteinen aikamääre aloit-
tei den käsittelylle. Aloitteen tekijälle olisi hyvä lähettää tieto siitä,
että aloi te on otettu käsittelyyn.

 IX. Selkeä suunnitelma kirkon ja seurakuntayhtymän strategian
hii li neut raa lius ta voit tee seen (hiilineutraali vuoteen 2029
mennessä) tu lee laatia mahdollisimman pian.

 Tarkastusjohtokunnan johtosääntö (hyväksytty YKV 28.3.2019)
 antaa arviointikertomuksen käsittelylle seuraavat ohjeet:

 Tarkastusjohtokunta antaa arviointikertomuksensa yhteisen
kirk ko neu vos ton kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle kerran
vuo des sa.

 Ennen arviointikertomuksen käsittelyä yhteisessä kirk ko neu-
vos tos sa arviointikertomus toimitetaan yhteisen kirk ko neu-
vos ton kautta arvioinnin kohteena olleelle taholle, joka
antaa sel vi tyk sen sä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen
kirkkoneuvosto lä het tää arviointikertomuksen yhteiselle
kirkkovaltuustolle yh des sä selvitysten kanssa.

 Saatuaan arviointikertomuksen yhteinen kirkkovaltuusto
päät tää mihin toimenpiteisiin sen johdosta on tarpeen
ryhtyä.

 Tarkastusjohtokunta saa tiedokseen yhteisen
kirkkovaltuuston pää tök sen ja voi seuraavan vuoden
arviointikertomusta laa ties saan ottaa kantaa siihen, onko
ehdotettuihin toimenpiteisiin ja ha vain toi hin reagoitu ja onko
korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty riit tä väs ti.

 Arviointikertomuksessa käydään tällä kertaa läpi erityisesti läpi
kiin teis töä ja taloutta. Selvitykset arviointikertomuksessa
esitettyihin huo mioi hin pyydetään siis vt. talous- ja
kehittämisjohtaja Jaana Hör köl tä ja kiinteistöjohtaja Seppo
Kosolalta. Yhteinen kirkkoneuvosto lä het tää arviointikertomuksen
edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle yh des sä selvitysten kanssa.
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 Pykälällä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lap si vai ku tuk sia.

 Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tarkastusjohtokunnan
ar vioin ti ker to muk sen tiedokseen ja pyytää siinä esitettyihin
suosituksiin sel vi tyk siä vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana
Hörköltä ja kiin teis tö joh ta ja Seppo Kosolalta. Selvitykset tulee
palauttaa kirjaamoon 29.2.2020 mennessä.

 Päätös: Esityksen mukaan.”

 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.3.2020:

 Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö ja kiinteistöjohtaja
Sep po Kosola ovat antaneet oheisena liitteenä olevat selvitykset.

Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

 1. merkitä selvitykset tiedoksi

 2. lähettää tarkastusjohtokunnan arviointikertomuksen ja annetut
sel vi tyk set tiedoksi ja toimenpiteitä varten yhteiselle
kirkkovaltuustolle.

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

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä tarkastusjohtokunnan
arviointikertomuksen ja annetut selvitykset tiedokseen ja
toimenpiteistä niiden johdosta.

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 10 Tarkastusjohtokunnan arviointikertomus
Liite 11 Kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan selvitys 27.2.2020
Liite 12 Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkön selvitys

27.2.2020
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Jakelu Tarkastusjohtokunta
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14
Esitys Runosmäen monitoimitalon seurakuntatilojen omistusmuodoksi ja rahoitukseksi

130/03.01.00.00/2017

Yhteinen kirkkoneuvosto 02.04.2020 § 102

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Kirkkovaltuusto käsitteli kokouksessaan 30.1.2020 Runosmäen
mo ni toi mi ta lon kiinteistöyhtiön perustamista ja siihen liittyviä so pi-
muk sia. Käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto päätti seuraavaa:

Kirkkovaltuuston jäsen Henrik Karlsson esitti, että kirkkovaltuusto
ei tee tässä asiassa päätöstä hankkeen omistusmuodosta tai ra-
hoi tuk ses ta. Kirkkovaltuusto edellyttää, että selvitys ja
vaihtoehdot hank keen omistusmuodosta ja rahoituksesta tuodaan
kirkkovaltuuston pää tet tä väk si huhtikuun kirkkovaltuuston
kokoukseen. Kirk ko val tuus to kannatti yksimielisesti Henrik
Karlssonin esitystä.

 Kiinteistöjohtaja on puntaroinut monitoimitalon seurakuntatilojen
omis tus muo to ja ja rahoitusta seuraavasti:

 Omistusmuodot:

 1. Seurakuntayhtymä omistaa tilat (tilojen hallintaan oikeuttavat
osak keet)

 - tilojen omistus on 25% koko osakekannasta eli
seurakuntayhtymä on vähemmistöosakas

 - kyseessä pitkäaikainen ydintoiminnan mukaisten tilojen omistus,
jol loin omistus on perusteltu

 - tilojen hallinta ja niihin liittyvät muutostyöt ja korjaukset ovat hel-
pom pia

 - yhteistyö toisen omistajan, Turun kaupungin kanssa helpompaa
 - mikäli tilat halutaan joskus tulevaisuudessa myydä, on myynti

haas ta vaa ja myyntihinta on todennäköisesti hankintahintaa al hai-
sem pi eli arvonnousua kiinteistöllä ei ole

 2. Seurakuntayhtymä on tiloissa ulkopuolisen sijoittajan vuok ra lai-
se na

 - sijoittajan saaminen tiloihin on haastavaa, koska kyseessä vä-
hem mis tö osak kuus

 - sijoittajan vaatimus vuokra-ajasta todennäköisesti pitkä eli 20 –
30 vuot ta

 - vuosituottovaatimus todennäköisesti 6 % – 8 % välillä, jolloin
vuo tui nen vuokranmäärä on huomattava eli n. 480.000 € -
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640.000 €; käy tän nös sä tilojen hankintahinta on maksettu
kertaalleen n. 13 - 17 vuo den aikana

 - vuokra-ajan päätyttyä tiloista luopuminen helppoa
 - tiloissa tapahtuvat muutos- ja korjaustyöt hankalampia kuin

omis tuk ses sa ja kalliimpia

 3. Seurakuntayhtymä on tiloissa hautainhoitorahaston
vuokralaisena

 - hautainhoitorahaston sääntöjen mukaan hautainhoitorahaston
va ro ja tulee hoitaa turvaavasti ja tuottavasti

 - seurakuntayhtymä vuokralaisena on luotettava, joten kyseessä
tur vat tu sijoitus

 - tuottovaatimus voi olla pienempi kuin ulkopuolisen sijoittajan ol-
les sa kyseessä eli vuotuinen tuotto 3 % - 6 % välillä, jolloin
vuotuinen vuok ran mää rä n. 240.000 € - 480.000 €

 - rahavarat jäävät seurakuntayhtymän muodostaman
taloudellisen ko ko nai suu den sisälle eikä ul ko puo li sil le

 - mikäli tiloista halutaan joskus luopua, on se verrattavissa omaan
omis tuk seen ja yhtä hankalaa

 Rahoitusvaihtoehdot:

 1. Rahoitus keskuskirjanpidon varoista sijoituksia purkamalla
 - keskuskirjanpidon sijoitukset tuottaneet viimeisen kuuden

vuoden ai ka na keskimäärin n. 6 %
 - seurakuntatilojen hankintahinta on n. 8.000.000 €, jolloin si joi-

tus tuot to ja menetetään pysyvästi vuosittain n. 480.000 €
 - sijoitusten arvo on pudonnut viime aikoina merkittävästi, jolloin

nii den purkaminen lähitulevaisuudessa ei ole järkevää

 2. Rahoitus pankkilainalla
 - lainojen korot ovat alhaalla ja näin on todennäköisesti vielä

ainakin jon kin aikaa
 - lainan ottaminen on siten edullisempi vaihtoehto kuin seu ra kun-

ta yh ty män sijoitusten purkaminen
 - lainan korko olisi tällä hetkellä n. 0,6 %, jolloin lainanhoitokulut

ta sa ly hen nyk sin olisivat 20 vuoden lainalla n. 450.000 €
vuodessa ja 30 vuoden lainalla n. 320.000 € vuodessa, kun tilojen
hankintahinta on n. 8.000.000 €

 - lainasopimusta tehtäessä voidaan erikseen sopia lainan ly hen-
nys suun ni tel mas ta ja pois maksamisesta

 - lainaa voidaan lyhentää nopeammin, mikäli korot nousevat voi-
mak kaas ti ja seurakuntayhtymä saa tuloja maa-alueiden
myynnistä

 3. Rahoitus hautainhoitorahaston antamalla lainalla
 - hautainhoitorahastoa voidaan myös käyttää lainan antajana
 - lainan koron määrän tulee olla samansuuruinen kuin

markkinoilla eli vähintään 0,6 %
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 - tällöin lainan hoitokulut ovat samaa luokkaa kuin pankkilainassa
eli ta sa ly hen tei se nä 20 vuoden lainassa n. 450.000 € ja 30
vuoden lai nas sa n. 320.000 € vuodessa

 - lainan lyhennykset ja pois maksaminen voidaan sopia jous ta-
vam min kuin pankkien kanssa

 - lainaa voidaan lyhentää nopeammin, mikäli korot nousevat voi-
mak kaas ti ja seurakuntayhtymä saa tuloja maa-alueiden
myynnistä

 - rahavarat jäävät seurakuntayhtymän muodostaman
taloudellisen ko ko nai suu den sisälle eikä ul ko puo li sil le

 Kiinteistöjohtaja esittää ylläolevien eri vaihtoehtojen perusteella,
että seu ra kun ta yh ty mä omistaa Runosmäen monitoimitalon seu-
ra kun ta ti lat ja tilat rahoitetaan hautainhoitorahaston antamalla
lainalla.

 Kiinteistöjohtaja ja vt. talous- ja kehittämisjohtaja laativat lai na so-
pi muk set ja ne tuodaan erikseen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ke sä kuus sa.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kun-
ta yh ty mä omistaa Runosmäen monitoimitalon seurakuntatilat ja
tilojen ra hoi tus hoidetaan hautainhoitorahaston myöntämällä
lainalla esit te lyn mukaisesti.

 Edelleen mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen, valtuuttaa
kirk ko neu vos to kiinteistöjohtajan ja vt. talous- ja
kehittämisjohtajan laa ti maan lainasopimukset, jotka tuodaan
erikseen kirkkovaltuuston hy väk syt tä väk si seuraavaan
kokoukseen.

 Lapsivaikutusten arviointi: Esityksellä Runosmäen monitoimitalon
seu ra kun ta ti lo jen omistusmuodoksi ja rahoitukseksi ei ole kirk ko-
jär jes tyk sen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

 Yhteinen  kirkkoneuvosto käsitteli 16.4.2020/125 § lisäselvitystä
Ru nos mä en monitoimitalon seurakuntatilojen rahoitukseen:

Lisäselvitys Runosmäen monitoimitalon seurakuntatilojen rahoitukseen

130/03.01.00.00/2017
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Yhteinen kirkkoneuvosto 16.04.2020 § 125

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2.4.2020 esittää kirk ko val-
tuus tol le, että seurakuntayhtymä omistaa Runosmäen mo ni toi mi-
ta lon seurakuntatilat ja tilojen hankinta rahoitetaan hau tain hoi to-
ra has ton myöntämällä lainalla.

 Päätöksen perusteella kiinteistöjohtaja jatkoi hankkeen
rahoituksen yk si tyis koh tai sem paa suunnittelua, jolloin tarkistettiin
seu ra kun ta yh ty män taloussäännön antamat reunaehdot
hautainhoitorahaston käy töl le lainan myöntämiseen.

 Uusi taloussääntö on hyväksytty vuonna 2017 ja sen III luvun 12
§ pe rus teel la hautainhoitorahastoa voidaan käyttää lainan
antajana seu raa vas ti:

 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lainan ottamisesta
erityiskatteiselta ra has tol ta tai lainan antamisesta erityiskatteiselle
rahastolle. Lainan ta kai sin mak su voi olla enintään viisi vuotta.
Lainan koron on oltava käy pä antolainauskorko.

 Hautainhoitorahasto on taloussäännössä tarkoitettu
erityiskatteinen ra has to. Taloussäännön perusteella siis
kirkkoneuvosto päättää lai nan ottamisesta eikä kirkkovaltuusto.
Edelleen lainan takaisinmaksu voi olla enintään viisi vuotta.

 Runosmäen monitoimitalon tilanteessa lainan määrän ollessa n.
8 mil joo naa euroa on takaisinmaksuaika viisi vuotta liian lyhyt.
Siten kiin teis tö joh ta ja esittää, että kirkkoneuvosto päättää ottaa
hau tain hoi to ra has tol ta ns. bullet-lainan Runosmäen
monitoimitalon han kin nan rahoittamiseen. Tällöin laina-aikana
maksetaan vain korkoja ja lai na lyhennetään kokonaisuudessaan
viiden vuoden kuluttua. Lai na-ajan aikana on siis viisi vuotta aikaa
miettiä hankkeen lopullinen ra hoi tus, joka olisi esimerkiksi
pankkilaina. Toisena vaihtoehtona on et siä tiloille sijoittaja, jolle
myydään seurakuntayhtymän omistamat ti lat ja
seurakuntayhtymä jatkaa tiloissa pitkäaikaisena vuok ra lai se na.

 Taloussäännön perusteella tulee muuttaa kirkkoneuvoston pää-
tös esi tys tä kirkkovaltuustolle.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kun-
ta yh ty mä omistaa Runosmäen monitoimitalon seurakuntatilat ja
tilojen ra hoi tus hoidetaan hautainhoitorahaston myöntämällä
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lainalla.

 Kirkkoneuvosto päättää taloussäännön mukaisesti lainan ot ta mi-
ses ta. Suunnitelmana on että, laina otetaan ns. bullet-lainana
viideksi vuo dek si, jolloin lainasta maksetaan laina-aikana vain
korkoja ja lai na lyhennetään kerralla laina-ajan päätyttyä.
Laina-ajan päätyttyä lai na maksetaan pois, joko pankkilainalla tai
myymällä tilat si joit ta jal le, jolloin seurakuntayhtymä jatkaa tiloissa
pitkäaikaisena vuok ra lai se na.

 Lapsivaikutusten arviointi: Lisäselvityksellä Runosmäen mo ni toi-
mi ta lon seurakuntatilojen rahoitukseen ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päätää, että seurakuntayhtymä omistaa
Ru nos mä en monitoimitalon seurakuntatilat ja tilojen rahoitus hoi-
de taan hautainhoitorahaston myöntämällä lainalla.

 Kirkkoneuvosto päättää taloussäännön mukaisesti lainan ot ta mi-
ses ta. Suunnitelmana on että, laina otetaan ns. bullet-lainana
viideksi vuo dek si, jolloin lainasta maksetaan laina-aikana vain
korkoja ja lai na lyhennetään kerralla laina-ajan päätyttyä.
Laina-ajan päätyttyä lai na maksetaan pois, joko pankkilainalla tai
myymällä tilat sijoittajalle, jolloin seurakuntayhtymä jatkaa tiloissa
pitkäaikaisena vuokralaisena.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Jakelu Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
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15
Käyttösuunnitelman muutos Turun hautausmaan korttelissa K5

81/05.01.00.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 02.04.2020 § 105

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla on uusien
uur na hau ta paik ko jen kysyntä nykyisin suurempaa kuin uusien
ark ku hau ta paik ko jen.

 Esimerkiksi vuonna 2018 luovutettiin seurakuntayhtymän hau-
taus mail ta 202 uutta uurnahautapaikkaa ja 133
arkkuhautapaikkaa. Eni ten hautapaikkoja kysytään Turun
hautausmaalta, missä uur na hau ta paik ko ja on runsaasti tarjolla
hautausmaan pohjoislaidalla kort te lis sa U5.2. Sen sijaan
hautausmaan eteläisillä osilla on tarjottavana vain hajapaikkoja
S-alueella ja korttelissa E2.

 Kortteliin E1 on parhaillaan vireillä hautausmaakaavan ja käyt tö-
suun ni tel man muutos. Sinne on kaavoitettu 231
uurnahautapaikkaa en ti sel le kertahauta-alueelle.

 Uurnahautapaikkojen monipuolisen tarjonnan varmistamiseksi on
Tu run hautausmaalla tarpeen ottaa lähiaikoina käyttöön vielä yksi
uu si uurnahauta-alue hautausmaan eteläosassa. Tämä alue si-
jait see kertahauta-alueena palvelleen korttelin K5
kaakkoiskulmassa. Siel lä on 57 arkkukertahautapaikkaa, joiden
hallintaoikeus on päät ty mäs sä vuosina 2019 ja 2020. Nämä ovat
ko. korttelin viimeiset päät ty vät kertahaudat.

 Turun hautausmaan hautakortteli K5 sijaitsee aivan hautausmaan
ete lä osas sa, lähellä Uudenmaantien ja Skarppakullantien
risteystä, Py hän Ristin kappelin pysäköintialueen pohjoispuolella.
Alueen si jain ti liitteenä.

 Hautaoikeuden haltijoille tarjotaan mahdollisuutta säilyttää vanha
hau ta paik ka, mikäli he ovat valmiita lunastamaan sen 1 x 1 m ko-
koi se na uurnahautapaikkana. Jos hautaoikeuden haltijat haluavat
jat kaa hautaoikeutta arkkuhautapaikassa, osoitetaan korvaava
hau ta paik ka ylempänä sijaitsevista hautariveistä, joissa osasta
entisiä ker ta hau ta ri ve jä on muodostettu sukuarkkuhautarivejä.

 Alueen hautapaikkajako (= hautausmaakaava) säilyy samana,
mutta hau ta paik ko jen koko muuttuu arkkuhautapaikan 1 x 2,4
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metristä uur na hau ta pai kak si 1 x 1 m. Alueelle on tehty uusi käyt-
tö suun ni tel ma ja se on liitteenä.

 Kiinteistöjohtokunta on käsitellyt kokouksessaan 9.12.2019 käyt-
tö suun ni tel man muutosta ja omalta osaltaan puoltaa sitä.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää omalta osaltaan hyväksyä Turun hau-
taus maan korttelin K5 käyttösuunnitelman muutoksen, jossa
alueen kaak kois osa muutetaan uurnahauta-alueeksi.

 Edelleen kirkkoneuvosto päättää lähettää käyttösuunnitelman
muu tok sen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen
Turun tuo mio ka pi tu lin vahvistettavaksi.

 Lapsivaikutusten arviointi: Käyttösuunnitelman muutoksella Turun
hau taus maan korttelissa K5 ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun
3§:ssa tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Turun hautausmaan
kort te lin K5 käyttösuunnitelman muutoksen, jossa alueen kaak-
kois osa muutetaan uurnahauta-alueeksi.

 Edelleen kirkkovaltuusto päättää lähettää käyttösuunnitelman
muu tok sen Turun tuo mio ka pi tu lin vahvistettavaksi.

Päätös:   

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 13 Turun hautausmaan hautakortteli K5 alueen sijainti
Liite 14 Turun hautausmaan kortteli K5 käyttösuunnitelma

Jakelu Turun tuomiokapituli
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri
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16
Esitykset Turun Martinseurakunnan seurakuntatiloista Hirvensalossa

111/03.03.01.01/2019

Yhteinen kirkkoneuvosto 12.03.2020 § 82

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjausta on suunniteltu
vuo si kau sia, mutta kireän taloustilanteen vuoksi peruskorjausta ei
ole aloitettu. Nyt peruskorjausta ei kuitenkaan voi enää siirtää ja
kirk ko val tuus to varasikin seurakuntakeskuksen peruskorjauksen
suun nit te luun vuodelle 2019 määrärahoja 250.000 € ja
toteutukseen 3.300.000 € vuodelle 2020 sekä 2.700.000 €
vuodelle 2021. Ennen hank keen käynnistymistä pitää kuitenkin
saada kirkkovaltuuston lo pul li nen päätös hankkeesta, jolloin
kirkkovaltuusto hyväksyy suun ni tel mat, myöntää lopullisesti
määrärahat toteutukseen ja antaa ra ken ta mi sen aloitusluvan.

 Tämän perusteella kirkkoneuvosto nimitti Hirvensalon seu ra kun-
ta kes kuk sen rakennustoimikunnan kokouksessaan 28.3.2019.
Ra ken nus toi mi kun nan tehtävänä on:

 - laadituttaa suunnitelmat ja kustannusarviot
 - selvittää museoviraston ja kirkkohallituksen kanssa pe rus kor-

jauk sen mahdollisuudet ja reunaehdot
 - miettiä tarkkaan mitä odotuksia rakennukselle ja toiminnalle

siellä on pitkällä aikavälillä
 - ottaa suunnittelussa huomioon ympäristönäkökohdat ja ener gia-

ta lou del li suus sekä hyvä sisäilma
 - pyytää seurakuntayhtymän eri yksiköiltä tarvittavat lausunnot

hank kees ta
 - tuoda suunnitelmat ja kustannusarvio kirkkoneuvoston ja kirk ko-

val tuus ton hyväksyttäväksi
 - hakea tarvittavat luvat
 - tehdä tarvittavat hankinnat ja sopimukset suunnittelun mah dol-

lis ta mi sek si määrärahan puitteissa

 Rakennustoimikuntaan nimitettiin puheenjohtajaksi
kiinteistöjohtaja Sep po Kosola ja jäseniksi kirkkoherra Tuomo
Norvasuo, kirk ko neu vos ton jäsen Seppo Muurinen,
kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Sep po Lehtinen, Turun
Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston jä se net Ai no Perälä ja
Lotta Valve.

 Rakennustoimikunta on laadituttanut peruskorjauksesta suun ni-
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tel mia ja suunnitelmia on esitelty niiden edetessä
Martinseurakunnan työn te ki jöil le ja seurakuntaneuvostolle.

 Aiempien vuosien kuntotutkimuksien perusteella suunnittelun läh-
tö koh ta na oli purkaa nykyinen kaksikerroksinen rakennusosa ja
pe rus kor ja ta yksikerroksinen rakennusosa sekä kirkkosali. Lisäksi
ra ken nus ta oli tarkoitus laajentaa uudella seurakuntasalilla.

 Suunnittelun edetessä teetettiin lisää tutkimuksia ja rakenteiden
avauk sia, jolloin selvisi, että rakennuksen yksikerroksinen osa on
ra ken tei den puolesta sellaisessa kunnossa, että suurin osa siitä
tulisi pur kaa. Nykyinen kirkkosali yritettiin säilyttää, mutta se
vaatisi mit ta vat rakenteiden purkaukset ja uudelleen
rakentamiset.

 Edelleen teetettiin tarkat sisäilmatutkimukset ja niiden perusteella
Hir ven sa lon sisäilmatyöryhmä päätti suositella rakennuksen yk si-
ker rok si sen osan sulkemista. Rakennuksen yksikerroksisen osan
käyttö lop pui kin 31.12.2019 ja kaksikerroksisessa osassa toimii
partiot 31.5.2020 asti.

 Peruskorjaussuunnitelmien mukaan Hirvensalon seu ra kun ta kes-
kuk sen peruskorjaus toteutettaisiin seuraavasti:

 - kaksikerroksinen rakennusosa puretaan kokonaan
 - yksikerroksisesta rakennusosasta puretaan sisääntuloaula, seu-

ra kun ta sa li, keittiö ja matala osa kirkkosalista
 - korkea kirkkosalin osa pyritään säilyttämään; siitä joudutaan kui-

ten kin purkamaan kokonaan lattia- ja kattorakenteet sekä ik ku na-
sei nät; käytännössä vanhasta kirkkosalista jäisi jäljelle vain kaksi
tiilistä si sä sei nää

 - purkutöiden jälkeen rakennetaan uusi kaksikerroksinen
rakennus pu re tun osan tilalle

 - edelleen rakennetaan yksikerroksisen puretun osan tilalle uudet
ti lat; sisääntuloaula, sosiaalitilat ja seurakuntasali, joka yh dis tet tä-
vis sä kirkkosaliin

 - kirkkosalin matala osa rakennetaan uudelleen mahdollisimman
kor keak si ja esteettömäksi

 - korkea kirkkosalin osa peruskorjataan nykyrakennusvaatimukset
täyt tä väk si

 - rakennetaan kokonaan uusi keittiö- ja tarjoilutila n. 100 m2
 - peruskorjatun ja laajennetun rakennus kokonaisala on noin

1.600 m2
 - kustannusarvio on n. 6,7 M€ mutta arvioon sisältyy paljon epä-

var muuk sia, jotka saattavat korottaa kustannusarviota melkoisesti
 - liitteenä peruskorjauksen luonnokset

 Koska peruskorjaus olisi laajuudeltaan todella mittava, teetti ra-
ken nus toi mi kun ta suunnitelmat myös siitä vaihtoehdosta, että
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nykyinen ra ken nus puretaan kauttaaltaan ja tilalle rakennetaan
uusi seu ra kun ta kes kus seuraavasti:

 - kaksikerroksinen rakennusosa kuten pe rus kor jaus vaih to eh dos-
sa kin

 - yksikerroksinen rakennusosa aulat ja sosiaalitilat kuten pe rus-
kor jaus vaih to eh dos sa

 - keittiötilat rakennetaan kokoontumistilojen yhteyteen ja uusi kirk-
ko sa li rakennetaan korkeana ja esteettömänä siten, että se
jaettavissa 2 – 3 osaan

 - uudisrakennuksen laajuus on n. 1.630 m2
 - kustannusarvio on n. 6,9 M€ eli saman suuruinen kuin pe rus kor-

jaus vaih to eh to
 - liitteenä uudisrakennuksen luonnokset

 Koska peruskorjausvaihtoehdossa seurakuntakeskus puretaan
käy tän nös sä melkein kokonaan, esittää rakennustoimikunta, että
vanha seu ra kun ta kes kus puretaan ja tilalle rakennetaan
uudisrakennus. Ra ken nuk ses ta saadaan
uudisrakennusvaihtoehdossa myös toimiva mi tä se
peruskorjausvaihtoehdossa ei ole.

 Tällä hetkellä Turun Martinseurakunta toimii väistötiloissa. Nuo ri-
so toi min ta on siirretty Martin seurakuntakotiin seurakuntasaliin.
Seu ra kun ta sa lin käyttö muuhun toimintaan on siten hankalaa,
jopa mah do ton ta. Lä hel tä nykyistä Hirvensalon
seurakuntakeskusta on nyt vuok rat tu n. 415 m2 tilat, joissa toimii
kasvatustoimen lapsikerhot se kä Martinseu ra kun nan perhekerhot
ja lisäksi muuta ko koon tu mis toi min taa. Li säk si toimintaa on
siirretty Meri-Karinan rakennuksen au di to rio ti laan se kä
Hennalaan.

 Käytännössä Turun Martinseurakunnan tiloille Hirvensalossa on
kol me vaih to eh toa:

 1. Nykyisen seurakuntakeskuksen peruskorjaus
 2. Nykyisen seurakuntakeskuksen purku ja uuden seu ra kun ta kes-

kuk sen rakentaminen
 3. Puretaan nykyinen seurakuntakeskus, mutta ei rakenneta uutta

seu ra kun ta kes kus ta, vaan hajasijoitetaan seurakunnan tilat

 Alla on lyhyesti arvioitu näiden kolmen eri vaihtoehdon
vaikutukset:

 1. Peruskorjaus
 - kustannusarvio n. 6,7 M€ mutta todennäköisyys kustannusten

nou sul le on suuri
 - vanha kirkkosali säilyy pienenä ja sen liittäminen

peruskorjaukseen on hankalaa
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 - kirkkosalia ei pystytä käytännössä laajentamaan toiminnan mu-
kaan

 - kirkkosali ja seurakuntasali eivät ole monikäyttöisiä, joka han ka-
loit taa toimintaa

 - onko pitkällä aikavälillä (30 – 50 vuotta) todella tarvetta isolle
seu ra kun ta kes kuk sel le

 2. Nykyisen seurakuntakeskuksen purku ja uuden seu ra kun ta kes-
kuk sen rakentaminen

 - kustannusarvio n. 6,9 M€
 - uudet tilat kokonaisuudessaan toimivat
 - kirkkosali ja seurakuntasali liittyvät hyvin toisiinsa ja niitä pystyy

laa jen ta maan toiminnan mukaan
 - kirkkosali ja seurakuntasali ovat monikäyttöisiä
 - onko pitkällä aikavälillä (30 – 50 vuotta) todella tarvetta isolle

seu ra kun ta kes kuk sel le

 3. Puretaan nykyinen seurakuntakeskus ja tilat hajasijoitetaan
 - edullisin vaihtoehto
 - nykyisestä n. 415 m2 väistötilasta tehdään pitkäaikainen vuok ra-

so pi mus
 - tehdään sopimus Taidekappelin käytöstä seurakunnan ju ma lan-

pal ve lus-, konsertti- ja muihin tilaisuuksiin
 - Hennalan käyttöä lisätään
 - pyritään laatimaan tontille kaavamuutos, joka mahdollistaisi

asuin ker ros ta lo jen rakentamisen ja näiden yhteyteen
rakennetaan seu ra kun nan kokoontumistilat juhlia, nuorisoa ja
partiota varten

 - löytävätkö seurakuntalaiset tilat, jos ne ovat hajasijoitetut
 - onko työnteko hajasijoitetuissa tiloissa hankalaa ja kustannukset

suu rem pia
 - riittävätkö pienemmät tilat seurakunnan toiminnalle pitkällä ai ka-

vä lil lä

 Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston kokous käsitteli
asiaa ko kouk ses saan 26.2.2020 ja esittää, että nykyinen seu ra-
kun ta kes kus pu re taan ja tilalle rakennetaan uusi
seurakuntakeskus luon nos ten mu kaan. Turun Martinseurakunnan
seu ra kun ta neu vos ton lausunto liit tee nä.

 Kiinteistöjohtokunta käsittelee asiaa kokouksessaan 11.3. ja kiin-
teis tö joh to kun nan kanta on tällöin tiedossa kirkkoneuvoston ko-
kouk ses sa.

 Rakennustoimikunta esittää yksimielisesti, että vanha seu ra kun-
ta kes kus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi seurakuntakeskus.

 Mikäli päädytään vanhan rakennuksen peruskorjaukseen tai
uuden ra ken nuk sen rakentamiseen, esittää kiinteistöjohtaja, että
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hanke ra hoi te taan tällöin pitkäaikaisella pankkilainalla.

Esitys: Kirkkoneuvosto pohtii esityksen mukaisia vaihtoehtoja Turun Mar-
tin seu ra kun nan tiloiksi Hirvensalossa ja päättää esittää kirk ko val-
tuus tol le mil lä vaihtoehdolla asiassa tulisi edetä.

 Lapsivaikutusten arviointi: Esityksillä Martinseurakunnan seu ra-
kun ta ti lois ta Hirvensalossa on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tar koi tet tu ja lapsivaikutuksia. Uudessa seurakuntakeskuksessa
on mah dol li suus järjestää erilaisia lapsi- ja nuorisotapahtumia.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää yhteiselle kirk ko val-
tuus tol le, että Hirvensalon seurakuntakeskuksen osalta tulisi
edetä esit te lys sä olevan vaihtoehdon mumero 2 mukaisesti eli
nykyinen seu ra kun ta kes kus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi
seurakuntakeskus.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että Hirvensalon seu ra kun ta-
kes kuk sen osalta tulisi edetä esittelyssä olevan vaihtoehdon
mumero 2 mu kai ses ti eli nykyinen seurakuntakeskus puretaan ja
tilalle ra ken ne taan uusi seurakuntakeskus

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Liitteet Liite 15 Hirvensalo peruskorjaus
Liite 16 Hirvensalo uudisrakennus
Liite 17 Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto

Hirvensalon seurakuntakeskuksen suunnitelmista
26.2.2020

Jakelu Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Kirkkoherra Tuomo Norvasuo
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17
Uusi ehdotus kiinteistöpalveluiden ja hautaustoimipalveluiden investointibudjetiksi vuoden
2020 talousarvioon

95/02.00.01.00/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 16.04.2020 § 124

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 2.4. varautumista ko-
ronavi rus pan de mi an taloudellisiin vaikutuksiin. Esitys ja päätös
kuuluivat seu raa vas ti:

Esitys:
 Kirkkoneuvosto päättää, että koko seurakuntayhtymässä johtavat

vi ran hal ti jat ja yksiköiden päälliköt edellytetään

 1. huolehtimaan siitä, että omassa yksikössä kaikki hankinnat, ai-
neet ja tarvikkeet sekä palveluiden ostot, jotka eivät ole aivan
vält tä mät tö miä jätetään tekemättä

 2. aloittamatta olevat ja ei-välttämättömät investoinnit on
toistaiseksi siir ret tä vä

 3. tiedottamaan asiasta paikallisseurakunnissa ja yksiköissä

 Päätös:
 Esityksen mukaan.

 Päätöksen mukaan kiinteistöpalvelut on käynyt läpi kiin teis tö pal-
ve lui den ja hautaustoimipalveluiden vuoden 2020
investointibudjetin ja teh nyt esityksen ei-välttämättömien
investointien siirrosta eteenpäin. Uu si esitys merkitty punaisella
sarakkeella. Esitys liitteenä.

 Selvitys kiinteistöpalveluiden investointien muutoksista vuodelle
2020:

 Vuoden 2020 kiinteistöpalveluiden hyväksytyn investointibudjetin
ko ko nais sum ma on 5.470.00 € ja summasta on käytetty
31.3.2020 men nes sä yhteensä 175.722 €.

 Uudessa esityksessä kaikki ei-välttämättömät
kiinteistöinvestoinnit on siirretty eteenpäin. Lisäksi on esitetty
kaksi välttämätöntä in ves toin ti li säys tä. Siten uudessa
investointibudjetissa kokonaissumma on pienentynyt 4.220.000 €
ollen nyt esityksessä yhteensä 1.250.000 €.
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 Suurimmat vähennykset investoinneissa kohdistuvat seuraavasti:

 Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus / uudisrakennus
 - Luonnossuunnitelmat ovat valmiit, mutta lopullinen päätös pe-

rus kor jauk ses ta tai uudisrakennuksesta puuttuu; suunnittelu on
kes key tet ty.

 - Väistötilat Turun Martin seurakunnalle on järjestetty.
 - Partiolaisille ja nuorisotoimella on suunnitteilla väistötilaksi

parakit park ki pai kal le.
 - Lopullisten suunnitelmien laadintaan ja hyväksyntään sekä pur-

ku/ra ken nus lu van saamiseen menee aikaa.
 - Hanketta siirretty siten ensi vuoden puolelle.

  Piikkiön kirkon katon peruskorjaus
 - Suunnitelmat aloitettu.
 - Alustavasti museovirasto oli hyväksynyt kirkon uudeksi ve si kat-

teek si konesaumatun pelti- tai kuparipeltikaton.
 - Virkailijan vaihduttua museovirastossa heräsi kuitenkin

keskustelu puu paa nu ka tos ta.
 - Eri vaihtoehtojen suunnittelu, kustannusarviot ja suunnitelmien

hy väk syn tä kestää niin pitkään, että hanketta on syytä siirtää
keväälle 2021.

 - Suunnitelmat laaditaan vuoden 2020 aikana ja samoin haetaan
lu vat.

 - Vesikatto ei nyt vuoda ja vuotojen ilmaantuessa voidaan ne tois-
tai sek si paikata.

  Maarian kirkon sisäpuolen korjaukset
 - Peruskorjaus oli tarkoitus aloittaa syksyllä 2020 ja valmista olisi

ol lut alustavasti huhtikuussa 2021.
 - Maarian seurakunnan kirkkoherran kanssa on kuitenkin

neuvoteltu sel lai ses ta ratkaisusta, että kirkon peruskorjausta
siirretään, kunnes Ru nos mä en monitoimitalo on valmis; tällä
ratkaisulla seurakunnalla on käytössä koko ajan yksi kirkkosalitila.

 - Suunnitelmia kuitenkin jatketaan ja lupien saamista.

 Kiinteistöinvestointien vähennysten lisäksi, kiinteistöpalvelut
esittää vuo del le 2020 seuraavat lisäinvestoinnit:

 Pyhän Katariinan kirkon korjaus
 - Korjaus aloitettiin suunnitelmien mukaan vuoden alussa ta lous-

ar vion mukaisesti.
 - Sakariston lattia on rakennettu uudestaan. Samalla on uusittu

sa ka ris ton sähköistykset ja vesi- ja viemäriputkitukset. Kirkkosalin
lat tian alla oleva tunneli on siivottu ja alipaineistettu sekä
tiivistetty.

 - Museovirasto hyväksyi kirkon penkkien poiston sekä katolle
asen net ta vat räystäskourut ja rännit. Nämä työt oli tarkoitus tehdä
vasta vuo den 2021 aikana, mutta koska lupa saatiin nopeasti, oli
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järkevää aloit taa myös katon räystäskourujen ja rännien
rakentaminen.

 - Tällä tavoin saadaan veden ohjautuminen kirkon lattian alle es-
tet tyä.

 - Koska kirkko on nyt muiden kirkkojen tavoin suljettu, jatkoi kiin-
teis tö pal ve lut kuitenkin peruskorjausta tavoitteena saada se
loppuun sii hen mennessä kuin poikkeustila päättyy eli kirkko
saataisiin kevään ai ka na kokonaan valmiiksi, jolloin töitä ei
tarvitsisi aloittaa uudelleen vuon na 2021 ja kirkkoa sulkea
uudelleen.

 - Vuodelle 2020 on varattu kirkon korjaukseen 80.000 € ja
vuodelle 2021 on esitetty 150.000 €.

 - Kiinteistöpalvelut esittää, että kirkon peruskorjaus tehdään
loppuun nyt keväällä 2020 ja siihen annetaan lisämääräraha
140.000 €, jol loin vuodelta 2021 poistuu 150.000 €
määrärahavaraus.

 Toimitalon ilmanvaihtokanavien puhdistus ja säätö
 - Toimitalon ilmanvaihtokanavat on viimeksi puhdistettu n. kym-

me nen vuotta sitten.
 - Kiinteistöpalveluiden suunnitelmissa oli esittää il man vaih to ka na-

vien puhdistus vuoden 2021 investointibudjettiin.
 - Koska vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi suurin osa toimitalon

työn te ki jöis tä on etätöissä, olisi järkevää puhdistaa kanavat jo
tämän vuo den keväällä.

 - Kiinteistöpalvelut esittääkin 100.000 € lisämäärärahaa vuodelle
2020 toimitalon ilmanvaihtokanavien puhdistukseen.

 Selvitys hautaustoimipalveluiden investointien muutoksista
vuodelle 2020:

 Vuoden 2020 hautaustoimipalveluiden hyväksytyn in ves toin ti bud-
je tin kokonaissumma on 1.245.000 € ja summasta on käytetty
31.3.2020 mennessä yhteensä 35.812 €.

 Hautaustoimipalvelut on käynyt läpi vuoden 2020
investointibudjetin ja tehnyt esityksen ei-välttämättömien
investointien siirtämistä ko ko naan tai osittain ensi vuodeksi. Siten
uudessa investointibudjetissa ko ko nais sum ma on pienentynyt
465.000 € ollen nyt esityksessä yh teen sä 780.000 €.

 Suurimmat vähennykset investoinneissa kohdistuvat seuraavasti:

 Uuden sosiaalitilan rakentaminen
 - Rakentaminen siirretään vuoteen 2021.
 - Määrärahoja varataan kuitenkin suunnittelun jatkamiseen.
 - Suunnittelua on välttämätöntä jatkaa, jotta saadaan

hyödynnettyä Busi ness Finlandin tälle vuodelle myöntämä
investointiavustus.
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 - Investointiavustus kohdistuu krematorion lämmöntalteenoton
hyö dyn tä mi seen koko huoltokeskuksessa.

 Hautausmaiden maanrakennus ja hautausmaiden rakenteet ja
lait teet

 - Esitetään noin 40 % osuutta alkuperäisestä määrärahasta, jotta
kaik kein välttämättömimmät investoinnit näissä saadaan
toteutettua.

 - Koneinvestointeihin jätetään 30 000 € määräraha pienempien
lai te in ves toin ti tar pei den varalle; suuremmat konehankinnat
siirretään vuo del le 2021.

 Krematoriouunien uudelleen muuraus
 - Uunien muuraus tehdään noin 6000 tuhkauksen välein.
 - Uuni 2:n uudelleenmuuraus on nyt vuorossa, ja se on tehtävä,

kun uu nien sisäpinta on kulunut tiettyyn vaiheeseen. Jos
muurauksen jät tää tekemättä, seurauksena voi olla muurauksen
romahtaminen ja uu nin käyttökielto.

 Krematorion suodatuslaite ja lämmöntalteenottolaite
 - Hankintailmoitus tehty EU-kilpailutusta varten neu vot te lu me net-

te lyyn ilmoittautumista varten.
 - Neuvottelut käydään loppukevään 2020 aikana ja

hintatarjoukset saa ta neen kesällä 2020.
 - Erillisurakoita toteutetaan mahdollisesti jo kesän ja syksyn 2020

ai ka na, joita varten tarvitaan 400 000 € määräraha; tässä on
lisäystä vuo den 2020 investointibudjettiin 300.000 €.

 Krematorion savukaasujen puhdistuslaitteistohankkeen
toteutukselle esi te tään loppuvuodesta lisämäärärahaa, mikäli
kohteen laajempi ra ken ta mi nen voidaan aloittaa jo vuoden 2020
puolella.

Esitys: Kirkkoneuvosto tutustuu kiinteistöpalveluiden esittämään uuteen
in ves toin ti bud jet tiin vuodelle 2020 ja päättää esittää
kirkkovaltuustolle mit kä investoinnit siirretään eteenpäin.

 Edelleen kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
 - Pyhän Katariinan kirkon peruskorjausta varten myönnetään vuo-

del le 2020 lisämääräraha 140.000 €. Tällöin investointimääräraha
on yhteensä 220.000 € vuodelle 2020 ja vuodelta 2021 poistuu
150.000 € määrärahavaraus.

 - Toimitalon ilmanvaihtokanavien puhdistukseen ja säätöön
myön ne tään vuodelle 2020 lisämääräraha 100.000 €.

 - Krematorion suodatus- ja lämmönvaihtolaitteiden asennuksen
aloi tuk seen myönnetään vuodelle 2020 lisämääräraha 300.000 €.

 Lapsivaikutusten arviointi: Uudella ehdotuksella
kiinteistöpalveluiden ja hautaustoimipalveluiden
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investointibudjetiksi vuoden 2020 ta lous ar vi oon ei ole
kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lap si vai ku tuk sia.

Käsittely: Esittelijä muutti esitystään kuulumaan seuraavasti:
 Kirkkoneuvosto tutustuu kiinteistöpalveluiden esittämään uuteen

in ves toin ti bud jet tiin vuodelle 2020 ja päättää esittää
kirkkovaltuustolle, et tä esittelyn liitteenä olevien taulukoiden
mukaisesti vuoden 2020 in ves toin te ja siirretään eteenpäin.
Muutetut investoinnit on merkitty tau lu koi hin punaisella. Siten
kiinteistöpalveluiden investoinnit vuon na 2020 olisivat yhteensä
1.250.000 € ja hautaustoimipalveluiden yh teen sä 780.000 €.

 Edelleen kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
 - Pyhän Katariinan kirkon peruskorjausta varten myönnetään vuo-

del le 2020 lisämääräraha 140.000 €. Tällöin investointimääräraha
on yhteensä 220.000 € vuodelle 2020 ja vuodelta 2021 poistuu
150.000 € määrärahavaraus.

 - Toimitalon ilmanvaihtokanavien puhdistukseen ja säätöön
myön ne tään vuodelle 2020 lisämääräraha 100.000 €.

 - Krematorion suodatus- ja lämmönvaihtolaitteiden asennuksen
aloi tuk seen myönnetään vuodelle 2020 lisämääräraha 300.000 €.

Päätös: Muutetun esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
 - Pyhän Katariinan kirkon peruskorjausta varten myönnetään

vuodelle 2020 lisämääräraha 140.000 €. Tällöin
investointimääräraha on yhteensä 220.000 € vuodelle 2020 ja
vuodelta 2021 poistuu 150.000 € määrärahavaraus.

 - Toimitalon ilmanvaihtokanavien puhdistukseen ja säätöön
myönnetään vuodelle 2020 lisämääräraha 100.000 €.

 - Krematorion suodatus- ja lämmönvaihtolaitteiden asennuksen
aloitukseen myönnetään vuodelle 2020 lisämääräraha 300.000 €

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Liitteet Liite 18 Uusi esitys hautaustoimipalveluiden investoinneiksi
2020-2023

Liite 19 Uusi esitys kiinteistöpalveluiden investoinneiksi 2020-2023
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Jakelu Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri
Vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö
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18
Hautauksiin liittyvien maksujen vahvistaminen vuodelle 2021

114/02.08.00.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.05.2020 § 166

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lu nas tus mak-
suis ta. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirk ko neu-
vos to.

 Kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut ja hautatoimisto ovat yhdessä
val mis tel leet esityksen vuoden 2021 hautauksiin liittyviksi
maksuiksi. Esi tys liitteenä.

 Esityksessä korotetut hinnat on merkitty punaisella, jolloin
nykyinen hin ta on sulkeissa mustalla.

 Kirkkohallituksen yleiskirjeiden 28/2005 ja 22/2012 mukaan
haudan avaa mi seen, peittämiseen ja kunnostamiseen liittyvien
maksujen tu li si perustua tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

 Vuodelle 2020 tehtiin seuraavat hinnan tarkistukset:

 - arkkuhautauksen hautauspalvelumaksua korotettiin oman paik-
ka kun nan asukkaille 10 €:lla

 - tuhkausmaksua korotettiin oman paikkakunnan asukkaille 15
€:lla

 - muistolehtoon tehtäville hautauksille päätettiin hautapaikan lu-
nas tus mak suk si 50 € ja hautauspalvelumaksuksi 50 €

 - sirottelumaksu tarkistettiin 15 eurosta 20 euroon
 - muistomerkkien hoidon hintoihin tehtiin 12 € korotus
 - hautojen hoitohintoihin tehtiin vain pieniä hinnan tarkistuksia ja

li säyk siä

 Vuodelle 2021 kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut esittävät, että
hau dan lunastushintoihin ei tehdä muutoksia.

 Vuodelle 2021 esitetään kuitenkin tuhkaushintojen korottamista
oman paikkakunnan asukkaille 20 €:lla ja ulkopaikkakuntalaisille
40 €:lla. Korotuksen perusteena on krematorion savukaasujen
puh dis tus lait teis ton hankinta.

 Edelleen esitetään pientä hinnan tarkistusta uurnahautojen
nurmen ke sä hoi toon ja 25 vuoden nurmihoitoon.
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Hinnanmuutokset on mer kit ty liitteenä olevaan taulukkoon
punaisella.

 Kiinteistöjohtokunta ei ole kokoontunut varautumisryhmän
linjauksen pe rus teel la koronatilanteen vuoksi. Siten johtokunta ei
ole käsitellyt hau tauk siin liittyviä maksuja vuodelle 2021 eikä
johtokunnan lau sun toa asiasta ole.

Esitys: 1. Kirkkoneuvosto päättää omalta osaltaan hyväksyä hautauksiin
liit ty vät maksut liitteenä olevan hinnaston mukaisesti.

 2. Edelleen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirk ko val-
tuus tol le hautojen lunastuksiin liittyvien maksujen hyväksymistä
liitteenä ole van hinnaston mukaisesti vuodelle 2021.

 Lapsivaikutusten arviointi: Hautauksiin liittyvien maksujen vah vis-
ta mi sel la vuodelle 2021 ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tar koi tet tu ja lapsivaikutuksia.

Päätös: Esityksen mukaan. 

 1. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
 2. Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä hautojen lunastuksiin
liittyvät maksut liitteenä olevan hinnaston mukaisesti vuodelle
2021.

Päätös: 

 On muutoksenhakuoikeus.

Liitteet Liite 20 Hautaustoimen tarkistusehdotus hautauksiin liittyvistä
maksuista 2021

Jakelu Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
Hautatoimiston hoitaja Mia Wikström
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19
Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousajat vuonna 2021

112/00.02.01/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.05.2020 § 167

Esittelijä: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Esittely: Työjaosto on valmistellut ehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston
sekä kirk ko val tuus ton kokousajoiksi. Ehdotus vuoden 2021 ko-
kous päi vik si ja kokousajoiksi on seuraava:

 Yhteinen kirkkoneuvosto:

14.1. klo 17
28.1. klo 16
18.2. klo 17
4.3. klo 17
25.3. klo 17 (tilinpäätöksen allekirjoitus)
8.4. klo 17
22.4. klo 16
6.5. klo 17
27.5. klo 16 (tilinpäätöksen 2. luku)
17.6. klo 16
26.8. klo 17
9.9. klo 17
23.9. klo 16 – 21 (talousarviokokous)

 24.9. klo 8 – 14 (talousarviokokous, mikäli aika tarvitaan)
14.10. klo 16
4.11. klo 17 (talousarvion 2. lukeminen)
18.11. klo 17
2.12. klo 17

   15. tai 16.12. klo 16

 Yhteinen kirkkovaltuusto:

 28.1. klo 18
22.4. klo 18 (talousarvion saatekeskustelu)
17.6. klo 18 (tilinpäätös)
14.10. klo 18
15. tai 16.12. klo 18 (talousarvio)

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkoneuvoston kokousajat
vuo del le 2021 esittelyn mukaisesti kokouksessa mahdollisesti
tehtävin tar ken nuk sin.
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Edelleen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle pää-
tet tä väk si kirkkovaltuuston kokousajat.

 Lapsivaikutusten arviointi: Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirk ko val-
tuus ton kokousajoilla vuonna 2021 ei ole kirkkojärjestyksen 23
luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätös: Esityksen mukaan. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston
vuoden 2021 kokousajat esityksen mukaan.

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Jakelu Kirkkovaltuuston jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut
Kirkkoneuvoston jäsenet ja läsnäolo-oikeutetut
Vahtimestari Katja Viiri
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20
Vuoden 2019 henkilöstökertomus

77/01.00.02.00/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 02.04.2020 § 94

Esittelijä: Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

Esittely: Seurakuntayhtymässä on vuodesta 2003 alkaen laadittu
henkilöstökertomus, joka sisältää tietoa koko seurakuntayhtymän
henkilöstöstä.

 Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja ra-
ken tees ta, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön. Osa
tie dois ta esitetään vuosittain jatkuvuuden ja seurannan mah dol lis-
ta mi sek si. Lisäksi joka vuosi kuvataan kyseisenä vuotena
henkilöstöön ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä
kehittämistoimia ja ta pah tu mia.

 Henkilöstökertomus an taa luottamushenkilöille ja henkilöstölle
tar peel lis ta tietoa seurakuntayhtymän toi min nas ta ja henkilöstön
merkityksestä. Henkilöstö on seurakuntayhtymän tärkein
voimavara.

 Vuoden 2019 henkilöstökertomus liitteenä.

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2019
saa duk si ja päättää lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle
tiedoksi.

 Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen
23 luvun 3 §:ssä tar koi tet tu ja lapsivaikutuksia.

Päätös: Esityksen mukaan.

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee vuoden 2019
henkilöstökertomuksen tiedokseen.
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Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 21 Henkilöstökertomus 2019

Jakelu Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen 
Hallintosihteeri Piia-Mari Harala
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21
Turun Diakoniasäätiön tilinpäätös vuodelta 2019

109/02.00.03/2020

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.05.2020 § 152

Esittelijä: Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli

Esittely: Turun diakoniasäätiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta
2019 on valmistunut ja hallitus on sen vahvistanut 18.3.2020,
minkä jäl keen tilintarkastajat ovat antaneet
tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös on allekirjoitettu
sähköisesti.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se mer kit si si tiedokseen Turun diakoniasäätiön tuloslaskelman ja
ta seen liitetietoineen, tilintarkastuskertomuksen ja
vuosikertomuksen vuo del ta 2019.

  Lapsivaikutusten arviointi: Diakoniasäätiön tilinpäätöksen esit tä-
mi sel lä kirkkovaltuustolle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3
§:ssä tar koi tet tu ja lapsivaikutuksia.

Päätös: Esityksen mukaan. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Turun dia ko nia-
sää tiön tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, ti lin tar kas tus ker-
to muk sen ja vuosikertomuksen vuodelta 2019

Päätös: 

 Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liitteet Liite 22 Turun Diakoniasäätiön tilinpäätös 2019
Liite 23 Turun Diakoniasäätiön tilintarkastuskertomus 2019
Liite 24 Turun Diakoniasäätiön vuosikertomus 2019

Jakelu Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli
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Turun Diakoniasäätiön toiminnanjohtaja Anu Salmi
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22
Muut asiat

Yhteinen kirkkovaltuusto

 kirkkovaltuuston käyttövarat kp 1001020202:
 talousarviossa 29.000, käyttö 10.558 jäljellä 18.442
 kirkkovaltuuston käyttövaraus kp 1001020102:
 talousarviossa 50.000, käyttö -, jäljellä 50.000
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Muutoksenhaku

Yhteinen kirkkovaltuusto

 Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.
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24
Kokouksen päättäminen

Yhteinen kirkkovaltuusto

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: 


