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Aika:

ma 18.12.2017 klo 17.00–19.00

Paikka:

Virastotalo, sali

Läsnä:

Liivola Henry, kirkkoherra, puheenjohtaja
Vilo Pentti, varapuheenjohtaja
Ahorinta Keijo
Hurme Kauko
Jalava Aarto
Mannila Teppo
Nummi Annaliisa
Palviainen Veikko
Pertola Iisak varajäsen Leea Hiltusen tilalla
Peräntie Anneli
Ujula Tarja
Saurio Olavi, kappeliseurakunnan kappalainen, sihteeri

Poissa

Hiltunen Leea
Sulo Lasse, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Muut läsnäolijat:

Siivonen Reijo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Korsi Eino, kiinteistöpäällikkö
Kuisma Kanerva, viestintäpäällikkö
Lehtinen Hannele, vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT

258 §
KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoherra Henry Liivola piti alkuhartauden joulun sanoman merkityksestä sotavuosina ja tänä päivänä ja päätti sen rukoukseen. Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi.

259 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
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Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Khra:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin yksimielisesti.

260 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Khra:

Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti sen jälkeen, kun vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö poisti § 267 esityslistalta. Alkuperäisen esityslistan lisäksi käsitellään §:nä 271 seurakunnalle saapunut asiakirjapyyntö, joka on lähetetty
kirkkoneuvoston jäsenille ennen kokousta lisäesityslistana. Vastaavasti
muutoksenhakuosoitusta ja kokouksen päättämistä koskevien pykälien
numerointi muuttuu §:ksi 272–273. Muissa asioissa Keijo Ahorinta kertoo seurakuntamatkasta Pushkiniin.

261 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Khra:

Vuorossa ovat Teppo Mannila ja Annaliisa Nummi.

Päätös:

Valittiin yksimielisesti.

262 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Khra:

Kirkkolain 25 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan pöytäkirja on pidettävä
yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan
kirkkoherranvirastossa 20.12.2017–3.1.2018 virallisina viraston aukioloaikoina. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 19.12.2017–3.1.2018.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1290.
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263 §
KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2018
Esittelijä vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö
KN 30.11.2017/§ 249:
Esittelijä vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö
Vuoden 2018 aikana toteutettavaan henkilöstökoulutukseen on esitetty
talousarviossa 30 00 euron määräraha. Esitys koulutussuunnitelmaksi
on esityslistan liitteenä. Määrärahaan sisältyy työsuojelukoulutuksen
2 700 euron määräraha.
Vt. talous- ja henkilöstöp.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan koulutussuunnitelman vuodelle 2018.
Keskustelussa päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.
Päätös:

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.
Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Hannele Lehtinen p.
044 769 1444.

KN 18.12.2017/§ 263:
Vuoden 2018 aikana toteutettavaan henkilöstökoulutukseen on esitetty
talousarviossa 40 000 euron määräraha. Esitys koulutussuunnitelmaksi
on esityslistan liitteenä. Määrärahaan sisältyy työsuojelukoulutuksen
2 700 euron määräraha.
Vt. talous- ja henkilöstöp.:
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä § 10 (KV 24.11.2016) kirkkoherran tehtävissä muutetaan kohta 4):
alkuperäinen:
kirkkoherra hyväksyy muutokset kirkkoneuvoston vahvistamaan henkilöstökoulutussuunnitelmaan myönnetyn henkilöstökoulutusmäärärahan
puitteissa
ehdotus:
kirkkoherra hyväksyy henkilöstökoulutuksen suunnitelman tai siihen tehtävät muutokset myönnetyn koulutusmäärärahan puitteissa
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Tämä muutos mahdollistaisi sen, että kirkkoneuvosto päättää ainoastaan määrärahasta, jonka se esittää hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle
talousarvion puitteissa, ja kirkkoherra vastaisi henkilöstökoulutussuunnitelman sisällöstä ja mahdollisista muutoksista.
Keskustelussa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti:
Vt. talous- ja henkilöstöp.:
Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2018.
Päätös:

Vt. talous- ja henkilöstöpäällikön kokouksessa esitetty muutettu ehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Hannele Lehtinen p.
044 769 1444.

264 §
TOIMISTOSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISUUDEN JATKAMINEN TALOUSTOIMISTOON
Esittelijä vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö
Seurakunnan talous- ja palkkahallinnon tehtävien siirtyminen Kirkon
palvelukeskukseen (KIPA) on aiheuttanut ylimääräistä työtä ja sitonut
normaalia työaikaa koko taloustoimiston henkilöstöltä. Keväällä 2018
suoritettava tilinpäätös laaditaan ensimmäistä kertaa KIPAan, joka aiheuttaa lisäresurssien tarvetta erityisesti kassanhoidossa sekä laskutuksessa. Lisäksi syksyllä suoritettavat seurakuntavaalit luovat virastotalossa tarvetta väliaikaiselle lisäresurssille.
Tradenomi Sanna Hakala työskentelee tällä hetkellä taloustoimistossa
määräaikaisessa työsuhteessa (12.9.-31.12.2017) toimistosihteerinä,
palkan ollessa vaativuusryhmän 302 alarajan mukainen 1746,79 €. Hän
on hoitanut laskutukseen ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä, ja suoriutunut tehtävistään hyvin ja tunnollisesti. Hän on toiminut taloustoimistossa määräaikaisena toimistovirkailijana myös viranhaltijapäätöksillä
22.8.2016–31.1.2017 ja 1.2.2017–21.8.2017.
Työsuhteelle esitetään jatkoa määräaikaisena (kokoaikainen) toimistosihteerinä ajalle 1.1.–31.12.2018, ja palkaksi vaativuusryhmän 402 alarajan mukaista palkkaa 1 942,15 €, joka vastaa paremmin tulevaa tehtävänkuvausta. Työsuhde on perusteltua vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Määräaikaisuuden perusteena on projektiluontoinen työ, joka johtuu 05/2016 aiheutuneesta palvelinrikosta ja
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seurakunnan Kirkon palvelukeskukseen (KIPA) siirtymisestä vuoden
2017 alusta, jolloin taloustoimisto tarvitsee vielä lisäresursseja tilinpäätöksessä, kassanhoidossa ja laskutuksessa, sekä vuoden 2018 seurakuntavaaleissa.
Työsuhteen ehdot pysyvät samana Työsopimuslain § 5 mukaisesti.
Määräaikaisuus ei sido työntekijää, vaan hän voi päättää työsuhteen
määräaikaisuutta aikaisemmin. Toistuneesta määräaikaisuudesta on
saatu 8.12.2017 hyväksyntä työntekijän ammattiliitosta näillä em. ehdoilla.
Vt. thp:

Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Sanna Hakalan työsopimusta taloustoimistossa määräaikaisena (kokoaikaisena) toimistosihteerinä ajalla 1.1.–
31.12.2018, ja määrittää palkan vaativuusryhmän 402 alarajan mukaan
1 942,15 € /kk, työsuhteen muiden ehtojen pysyessä samana.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ehdolla, että työntekijän ammattiliitosta saadaan kirjallinen lausunto siitä, että määräaikasuuden jatkaminen ei edellytä työntekijän vakinaistamista.
Lisätietoja antaa vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö Hannele Lehtinen p.
044 769 1444.

265 §
RAUMAN SEURAKUNNAN VIRASTOTALON HANKESUUNNITTELUN ARKKITEHDIN VALINTA
Esittelijä kiinteistöpäällikkö
Rauman seurakunnan omistama Virastotalo osoitteessa Kirkkokatu 2
on valmistunut vuonna 1965 ja on peruskorjauksen tarpeessa. Koko rakennus vaatii lähes kaikilta osiltaan peruskorjaamista. Ennen peruskorjauksen suunnittelun käynnistämistä on päätetty toteuttaa hankesuunnittelu, jossa selvitetään tilojen käyttötarkoitukset ja mahdolliset muutostarpeet vastaamaan seurakunnan nykyisiä ja tulevia tarpeita.
Virastotalon hankesuunnitteluun on pyydetty tarjoukset neljältä arkkitehtitoimistolta.
Tarjouspyyntö koskee hankesuunnittelua ja sähköisiä piirustuksia hankesuunnittelun pohjalta, joiden perusteella voidaan käynnistää varsinainen peruskorjaushanke. Hankesuunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuoden
2018 aikana.
Tarjoukset saatiin kahdelta toimistolta. Rakennusarkkitehti Jouni Sjöblom ARCCI-Rauma 18.000 € (alv 0%) (kattohinta). Arkkitehtuuritoimisto
Erkka Ruusunen Oy 8.000 € + 7000 € = 15.000 € (alv 0%) (kattohinta).
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Kp:

Kirkkoneuvosto päättää valita virastotalon hankesuunnittelun arkkitehdiksi Arkkitehtuuritoimisto Erkka Ruusunen Oy:n kattohintaan 15.000 €
(alv 0 %).

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Eino Korsi p. 044 769 1438.

266 §
VAKINAISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KIINTEISTÖ- JA VAHTIMESTARIPALVELUIHIN
Esittelijä kiinteistöpäällikkö
Jaakko Lehto on työskennellyt Rauman seurakunnan kiinteistötoimessa
kiinteistö- ja vahtimestaritehtävissä kolmella eri määräaikaisella sopimuksella 4.1.2016 alkaen ja nykyinen määräaikainen työsopimus on
voimassa 31.12.2017 saakka.
Jaakko Lehto on perehtynyt ja hoitanut määräaikaisen työsuhteensa aikana vahtimestarin/suntion tehtäviä sekä kiinteistötoimen pienimuotoisia
korjaus- ja huoltotoimenpiteitä vakituisen henkilöstön apuna. Hän on
suoriutunut tehtävistään hyvin ja on pidetty työyhteisössä.
Toimen palkkakulut on huomioitu vuoden 2018 talousarviossa.
Määräaikaisen toimen palkkaus on ollut Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 302 mukainen. Tehtävän palkkaus nostetaan vaativuusryhmän 303 mukaiseksi, joka vastaa suhteessa nykyisten
kiinteistö- ja vahtimestaritehtävissä toimivien vaativuusryhmiä. Toimeen
valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan
ennen työsuhteen alkamista. Toimessa noudatetaan KirVESTES:n mukaista yleistyöaikaa.
Kp:

Kirkkoneuvosto päättää palkata Jaakko Lehdon vakinaiseen työsuhteeseen 1.1.2018 alkaen ja palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 303 mukainen 1.812,21 €/kk. Valitun kohdalla ei noudateta koeaikaa edellisten määräaikaisten työsuhteiden takia.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Eino Korsi p. 044 769 1438.
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267 §
POISTETTU ESITYSLISTALTA

268 §
DIAKONIAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
Esittelijä kirkkoherra
Milla Aalto irtisanoutui diakoniatyön virastaan marraskuun lopulla. Aallon viimeinen viranhoitopäivä on 28.12.2017.
Jotta diakoniatyön tiimissä työskentelisi vuoden 2018 alusta lähtien täysimääräinen henkilöstö, kirkkoherra nimesi 7.12.2017 viranhaltijapäätöksellä diakoniatyöntekijäksi valmistuvan Jenni Pohjosen määräaikaiseen diakoniatyöntekijän virkaan 1.1.–31.5.2018 väliseksi ajaksi. Virka
sisältyy vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Pohjosen
tehtäväalue tulee ensisijassa olemaan päihde- ja kriminaalityö.
Jenni Pohjonen valmistuu diakoniatyöntekijäksi vuoden 2017 loppuun
mennessä. Hän työskenteli Rauman seurakunnassa määräaikaisena
diakoniatyöntekijän sijaisena1.4.–31.8.2017. Uusi sijaisuus avautui
vuoden lopulla ajalle 1.11.–31.12.2017.
Diakoniatyössä toiminnan yksityiskohdat on suunniteltu jo kesän loppuun saakka. Jenni Pohjonen on niissä mukana. Tämä puoltaisi Pohjosen määräaikaisuuden pidentämistä elokuun loppuun saakka. Toisaalta
on hyvä nähdä, että kun seurakunta laittaa viran kevään aikana hakuun,
väljä aikataulu parantaa mahdollisuuksia saada hyviä hakijoita. Uusi
aloittaisi virassa syyskuun alusta lukien. – Lisäksi on hyvä nähdä, että
yli kuuden kuukauden mittainen määräaikaisuus saattaa tarjota Jenni
Pohjoselle mahdollisuuden saada vihkimys diakonianvirkaan Turun arkkihiippakunnassa.
Kirkkoherra joutui tekemään viranhaltijapäätöksensä määräaikaisuudesta ennen joulukuun kirkkoneuvoston kokousta, jotta Jenni Pohjonen säilyisi KIPA:n palkkausohjelmassa myös vuodenvaihteen jälkeen. Lienee
tarkoituksenmukaista, että kirkkoneuvosto tekee päätöksen määräaikaisesta jaksosta siten, että se alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.8.2018. Tämä
kumoaa kirkkoherran 7.12.2017 tekemän päätöksen.
Khra:

Pöytäkirjantarkastajat
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herran 7.12.2017 tekemän viranhaltijapäätöksen. Viran palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukainen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1290.

269 §
MUUT ASIAT
Keijo Ahorinta kertoi matkasta Pushkinin ystävyysseurakuntaan.
Kirkkoherra saattoi tiedoksi, että kirkkoon oli marraskuussa liittynyt 10
henkilöä ja eronnut 35 henkilöä. Eronneista suurin osa kuuluu ikäluokkaan 40-49 vuotta.

270 §
ILMOITUSASIAT
Esittelijä kirkkoherra
SAAPUNEET KIRJEET

SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT/ MUISTIOT
Taloustoimikunta
Strategiatoimikunta
Taloustoimikunta
Strategiatoimikunta
Taloustoimikunta

11.10.2017
17.10.2017
24.10.2017
2.11.2017
13.11.2017

VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
Kirkkoherra
Vt. talous- ja henkilöstöpäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Ylivahtimestari
Populus, viranhaltijapäätökset
Khra:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Lisätietoja antaa kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1290.

271 §
VIRANOMAISPÄÄTÖS NINA HAAPASAAREN 12.12.2017 ESITTÄMÄÄN ASIAKIRJAPYYNTÖÖN
Esittelijä kirkkoherra
Nina Haapasaari on sähköpostiviestillä 12.12.2017 esittänyt uudelleen
Rauman seurakunnalle asiakirjapyynnön, jonka hän ensimmäisen kerran teki 30.5.2016. Tuolloin hän ei saanut pyyntöönsä vastausta lain
edellyttämän aikarajan puitteissa.
Haapasaaren mukaan Rauman seurakunnan pääarkiston salaisten
asiakirjojen säilytyspaikkaan on arkistoituna seurakunnan entisen hallintojohtajan / työsuojelupäällikön Anitta Hietaniemen ja entisen kappalaisen Aarne Miettisen yhdessä laatima muistio virastotalolla käydystä
keskustelusta, jossa Aarne Miettisen väittämän mukaan oli päätetty ryhtyä levittämään Nina Haapasaaren mainetta vahingoittavaa tarinaa.
Haapasaaren mukaan asiakirjan liitteenä on myös paikalla olleiden
henkilöiden lausuntoja.
Haapasaari sanoo saaneensa kuulla Anitta Hietaniemeltä, että kyseiset
asiakirjat olivat edellä mainitussa paikassa, kun entinen hallintojohtaja
jäi virkavapaalle keväällä 2015. Haapasaaren käsityksen mukaan avaimet kyseiseen salaisten asiakirjojen laatikostoon olivat hallintojohtajalla,
hallintosihteerillä ja kirkkoherranviraston arkistosta vastaavalla sihteerillä.
Nina Haapasaari sai vastauksen alkuperäiseen asiakirjatiedusteluunsa
14.7.2016. Vastauksen antoi silloinen vs. hallintojohtaja. Vastauksessaan vs. hallintojohtaja totesi lyhyesti, että Haapasaaren mainitsemaa
asiakirjaa ei löytynyt arkiston salaisesta laatikostosta.
Viestissään 12.12.2017 Nina Haapasaari pyytää seurakunnalta näkemystä siitä, missä vaiheessa tai kenen toimesta edellä mainittu asiakirja
on mahdollisesti kadonnut.
___
Tilanne salaisten asiakirjojen laatikoston osalta ei viimeksi kuluneen
vuoden aikana ole muuttunut toiseksi. Laatikostossa ei ole Nina Haapasaaren tai Anitta Hietaniemen sinne arkistoiduksi väittämää asiakirjaa.
Hallinto- ja henkilöstöassistentti (ent. hallintosihteeri) oli työssä vuoden
2011 ja sen jälkeen on ollut vuoden 2014 syksystä eteenpäin. Hänen
antamansa selvityksen perusteella kyseistä asiakirjaa ei ole ollut arkistoituna salaisten asiakirjojen säilytyspaikassa vuoden 2011 aikana tai

Pöytäkirjantarkastajat

RAUMAN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

230
18.12.2017
13/2017

vuoden 2014 syksyn jälkeen. Kyseistä asiapaperia ei ollut myöskään
sen ohuen kansion välissä, jonka Anitta Hietaniemi virkavapaalle jäädessään pyysi hallintosihteeriä (nyk. hallinto- ja henkilöstöassistentti)
tallentamaan salaisten asiakirjojen laatikostoon. Jälkimmäinen tapahtuma antaa samalla viitteen siitä, että entinen hallintojohtaja ei keväällä
2015 virkavapaalle jäädessään tarkistanut salaisten asiakirjojen laatikostoa.
Salaisten asiapapereiden laatikoston avaimista ovat vastanneet hallintojohtaja ja hallintosihteeri / hallinto- ja henkilöstöassistentti (hallintojohtajan virkavapaan aikana vs. hallintojohtaja sekä hallintosihteerin perhevapaan aikana neljä eri ajanjaksoina työskennellyttä sijaista). Kirkkoherranviraston arkistosta vastaavalla sihteerillä ei koskaan ole ollut avainta
kyseiseen laatikostoon.
Rauman seurakunnassa kaikki johtavat työntekijät ovat vaihtuneet edellä kuvatun tapauksen jälkeen. Entiset ovat siivonneet omat arkistonsa.
On mahdotonta lähteä edes arvailemaan, miten puheena olevan asiakirjan arkistointi on loppujen lopuksi aikanaan järjestetty tai miten mahdolliseen arkistointiin on sen aikana puututtu. Tämän hetken tosiasia on,
että kyseistä asiapaperia ei löydy sen paremmin salaisten asiakirjojen
laatikostosta kuin muualtakaan Rauman seurakunnan arkistosta.
Khra:

Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa Nina Haapasaarelle, että Rauman
seurakunnalla ei ole hallussaan hänen 30.5.2016 ja uudelleen
12.12.2017 pyytämäänsä asiakirjaa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Henry Liivola p. 044 769 1290.

272 §
MUUTOKSENHAKU
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen.

273 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
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Henry Liivola
puheenjohtaja

13/2017

Olavi Saurio
sihteeri

Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Raumalla joulukuun 19. päivänä 2017.

Teppo Mannila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastajat

Annaliisa Nummi
pöytäkirjantarkastaja

