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Paikka:

Seurakuntatalo, Pieni sali

Kokousaika:

7.2.2018 klo 18.00 – 20.20

Jäsenet

Ruskeepää Harri
puheenjohtaja
Lehti Eliisa
varapuheenjohtaja
Johto Kaisa
Jokila Tellervo (POISSA)
Karvala Leena
Kyllönen Petri
Leppänen Soili (POISSA)
Mäkitalo Matti
Nieminen Pentti
Sinokki Marjo (POISSA)
Tenhunen Pertti
Virtanen Kalle (POISSA)

Varajäsenet

Peltola Paula (Marjo Sinokin varajäsen)
Ala-Uotila Sinikka (Tellervo Jokilan varajäsen)
Koskinen Vilma (Soili Leppäsen varajäsen)

Muut osallistujat
Mikkonen Seppo
Heikkilä Martti
Niiniaho Outi
Ilonen Markku
Koski Sari
Engblom Matleena

kirkkovaltuuston pj.(POISSA)
kirkkovaltuuston varapj.
kappalainen
talouspäällikkö (POISSA)
hallintosihteeri, sihteeri
varatuomari § 19 käsittelyn
aikana

Harri Ruskeepää
puheenjohtaja

Sari Koski
sihteeri

Liedossa 8 / 2 2018

Liedossa 8 / 2 2018

Pertti Tenhunen
pöytäkirjantarkastaja

Eliisa Lehti
pöytäkirjantarkastaja

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
tarkastus

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä 9.26.2.2018 viraston aukioloaikoina
kirkkoherranvirastossa.

Todistaa

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

Sari Koski
hallintosihteeri
Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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KN § 15
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toimitti alkuhartauden.

KN § 16
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Laillisuus edellyttää, että kutsu esityslistoineen on toimitettu jäsenille
viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Päätösvaltaisuus edellyttää, että
enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä on paikalla.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 31.1.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 17
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valitaan
vuorojärjestelmän mukaisesti Pertti Tenhunen ja Kalle Virtanen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin
Pertti Tenhunen ja Eliisa Lehti.

KN § 18
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Muihin asioihin otettiin kirkkoherralta § 26.1 Lastenohjaajan työvapaaanomus, § 26.2 Lastenohjaajan työsuhde, § 26.3 Suomen Lähetysseuran
hallituksen jäsenten ehdokasasettelu. Ilmoitusasioihin otettiin
kirkkoherralta ”Monitoimitilahankkeen tilanne” ja ”Pastori Outi TukiaTakalan ylemmän pastoraalitutkinnon aihe tiedoksi”. Näiden lisäysten
jälkeen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Matti
Mäkitalo todettiin esteelliseksi § 26.1 käsittelyn ja päätöksenteon aikana.
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KN § 19
OIKAISUVAATIMUS KOEAJANPURKAMISEEN LIITTYEN

KN § 20
TYÖHYVINVOINTISELVITYS
Moni työntekijä on kertonut viime syksyn aikana kirkkoherralle, että heillä on jonkinasteisia
ongelmia työssäjaksamiseen liittyen. Työntekijöiden jaksaminen on ollut esillä myös
syksyn 2017 kirkkoneuvoston kokouksissa.
Työsuojelupäällikkönä toimiva talouspäällikkö otti asiassa yhteyttä työterveyteen vuoden
2017 lopulla ja talouspäällikkö ja kirkkoherra kävivät tapaamassa työterveyshoitaja Mia
Viskaria ja työpsykologi Kirsi Niemistä 8.1.2018. Tapaamisessa kirkkoherra ja
talouspäällikkö kertoivat heille monen työntekijän kokemasta eriasteisesta uupumisesta ja
niihin mahdollisesti johtaneista syistä. Keskustelun tuloksena työpsykologi Kirsi Nieminen
ehdotti, että hän toteuttaisi henkilöstölle suunnatun työpaikkahyvinvointiselvityksen. Se
koostuu henkilökohtaisesta työhyvinvointiin liittyvästä kyselystä sekä
työuupumuskyselystä. Työhyvinvointikysely toteutetaan henkilökohtaisina 30 minuutin
mittaisina haastatteluina. Näistä tehdään yhteenveto ja se puretaan ja sen pohjalta
työpsykologi arvioi kuormitustekijöiden terveydellistä merkitystä ja kertoo niiden pohjalta
suosittelemistaan jatkotoimenpiteistä kirkkoherralle ja talouspäällikölle. Sen jälkeen
henkilöstölle järjestetään palautetilaisuus ja jatkotoimenpiteiden esittely sekä tarvittaessa
muita palautetilaisuuksia. Kuuden kuukauden päästä järjestetään seurantatilaisuus.
Kustannukset suunnatusta työpaikkaselvityksestä ovat 161,90 €/h. Työpsykologi on
ilmoittanut, että henkilökohtaisiin haastatteluihin, yhteenvetojen ja raporttien tekemiseen
sekä info- ja palautetilaisuuksien pitämiseen menee yhteensä 29 tuntia, jolloin
kustannukset tästä osuudesta olisivat 4695,10€. Myös työuupumuskyselyn kustannukset
ovat 161,90 €/h. Tämän toteuttamiseen menee yhteensä 3 tuntia eli kustannukset tästä
osuudesta ovat 458,70€. Näin olleen koko työhyvinvointiselvityksen yhteiskustannukset
ovat 5180,80€.
Kirkkoherra on ilmoittanut työpsykologille, että Liedon seurakunta lähtee tähän mukaan.
Kustannukset menevät henkilöstöhallinnon budjetista. Työpsykologi Kirsi Nieminen kertoo
työtekijäkokouksessa 31.1.2018 henkilöstölle työhyvinvointiselvityksen ja
työuupumuskyselyn toteuttamisesta.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö katsovat, että tähän asiaan on nyt tärkeää puuttua, jotta
henkilöstö jaksaisi paremmin työssään ja sairauspoissaolot eivät lisääntyisi.
Henkilökohtaiset haastattelut toteutetaan helmikuun aikana ja koko prosessin on tarkoitus
olla valmis maaliskuun lopussa. Seuranta olisi syys-lokakuussa 2018.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Liedon seurakunnan
henkilöstölle toteutettavan työpaikkaselvitysprosessin ja työuupumuskyselyn.
Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Liedon seurakunnan henkilöstölle
toteutettavan työpaikkaselvitysprosessin ja työuupumuskyselyn ja edellytti
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selvityksen tuloksen tuomista kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.

KN § 21
KÄYRÄN VANKILAN OVO-SIELUNHOITAJA
Piispa Kaarlo Kallialan johdolla toteutetuissa vuositapaamisissa arkkihiippakunnan alueen
vankiloiden kanssa on noussut toistuvasti esiin vankilasielunhoidon palvelujen osalta
katveeseen jäänyt Käyrän vankila Aurassa. Toisin kuin Turun vankilassa, Psykiatrisessa
vankisairaalassa ja Satakunnan vankilassa, Käyrässä ei ole säännöllisesti työskentelevää
vankilapastoria tai vankiladiakonia. Käyrän vankilan johto on esittänyt vetoomuksen
Paimion rovastikunnan seurakunnille koskien sitä, voisivatko ne yhteisesti palkata Käyrän
vankilaan oman virkansa ohella (ovo) työskentelevän vankilasielunhoitajan, joka voi olla
joko seurakuntapappi tai muu vahvoilla sielunhoidon valmiuksilla varustettu seurakunnan
työntekijä. Ovo-tehtävän laajuus olisi 3 tuntia viikossa ja työsuhde olisi ensi vaiheessa
voimassa määräaikaisena 1.2.–31.12.2018. Määräajan loppupuolella toimintamalli
arvioidaan ja siihen voidaan tehdä tarkennuksia. Tavoitteena on, että toimintamallissa
sopimusosapuolina olevat Paimion rovastikunnan seurakunnat pääsevät tekemään
marras-joulukuussa 2018 päätöksen siitä, että ovo-vankilasielunhoitajan tehtävä
muutettaisiin 1.1.2019 lukien toistaiseksi voimassa olevaksi.
Hiippakuntadekaani Timo Tavast on esittänyt, että tehtävään sopiva työntekijä löytyisi
Liedon seurakunnasta. Lieto on sopivan lähellä vankilaa ja riittävän suuri seurakunta, jotta
tällainen järjestely on mahdollista. Tämä on sikälikin perusteltua, että ovovankilasielunhoitajan esimiehenä toimii lääninrovasti, joksi on määrätty 16.4.2018 lukien
Liedon kirkkoherra Risto Leppänen. Vs. kirkkoherra Harri Ruskeepää on selvittänyt kuka
työntekijä Liedon seurakunnasta olisi tehtävästä kiinnostunut ja siihen soveltuva.
Tehtävään soveltuvaksi työntekijäksi on osoittautunut nuorisotyönohjaaja Yvonne
Smidtslund. Soveltuvuuden ovat selvittäneet yhteistyössä Käyrän vankilan apulaisjohtaja
Aki Saarinen, vankilasielunhoidon asiantuntijana käytetty Turun vankilapastori Tapio
Pastila ja Liedon seurakunnan vs. kirkkoherra Harri Ruskeepää.
Palkkauskulut määrittyvät Yvonne Smidtslundin normaalin virkapalkan pohjalta: Kolme
viikkotuntia on laskennallisesti 7,74 % siitä työmäärästä, mitä henkilön viikkotyömäärä
olisi, jos hän olisi yleistyöajallinen työntekijä (viikkotyöaika 38 h 45 min) Euromääräisesti
ovo-vankilasielunhoitajan palkkauskulut ovat 248,68 euroa kuukaudessa. Liedon
seurakunnan osalta palkkauskulut olisivat 37,85 €/kk eli koko loppuvuoden ajalta1.2.–
31.12.2018 416,31 €.
Paimion rovastikuntaan kuuluvista kymmenestä seurakunnasta Liedon seurakunnan
lisäksi kahdeksan seurakuntaa ovat ilmoittaneet lähtevänsä mukaan ovovankilasielunhoitajan palkkaamiseen.
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Liedon seurakunta toimii siinä mielessä isäntäseurakuntana, että se kerää erikseen
annettavien ohjeiden mukaisesti seurakuntien maksuosuudet ja huolehtii ovovankilasielunhoitajan palkanmaksusta sekä työnantajamaksuista.
Kirkkoherran päätösesitys: Liedon seurakunta osallistuu muiden rovastikunnan
seurakuntien kanssa vankilasielunhoitajan palkkaamiseen ja toimii ovovankilasielunhoitajan isäntäseurakuntana.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.
Tiedoksi: Käyrän vankilan apulaisjohtaja Aki Saarinen, Yvonne Smidtslund,
taloustoimisto.

KN § 22
TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Lisätietoja on
kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen asetuksen
mukaan nimettävä tietosuojavastaava. Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä
useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi
tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta on nimennyt tietohallintosuunnittelija Marjut Marilan IT-alueen
tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti. Marila on siis nimettävissä myös it-alueen
seurakuntatalouksien tietosuojavastaavaksi.
Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan myös nimittämään
paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö:
Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuoja-asetuksen soveltamiseen
varautumiseksi on syytä myös nimittää erityinen tietosuojaryhmä eri työalojen edustajista.
Ryhmä voi pienessä seurakunnassa olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia on, että siinä
on edustettuna eri toimintoja/henkilörekisterejä hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän
tehtävänä on kartoittaa nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuoja-asetuksen
vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää
dokumentaatiota.
Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri
tahoihin, niin toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan.
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Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen tietosuojan yhteyshenkilö
on tärkeä. Mahdollinen tietosuojaryhmä voisi olla vapaamuotoisempi ja ketterästi toimiva
mielestämme.
Kirkkoherran päätösesitys: EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan
mukaisesti nimeämme IT-alueen tietosuojavastaava Marjut Marilan Liedon
seurakunnan tietosuojavastaavaksi 31.12.2019 asti.
Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan yhteyshenkilöksi
hallintosihteeri Sari Koski, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin tarvittaessa.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: kirkkoherra Harri Ruskeepää.
Tiedoksi: IT-alue, Sari Koski.

KN § 23
KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 2/18 22.1.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 24
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 51/17 8.11.2017
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.

KN § 25
VASTAAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Nro 1/18 23.1.2018
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi tehdyn viranhaltijapäätöksen.
Päätökseen ei muutoksenhakuoikeutta.
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KN § 26
MUUT ASIAT
KN § 26.1
LASTENOHJAAJAN TYÖVAPAA-ANOMUS
Matti Mäkitalo poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Lastenohjaaja Maija Mäkitalo anoo palkatonta työvapaata ajalle 27.2.-31.5.2018. Vastaava
lastenohjaaja Päivi Linnasaari-Liimatainen puoltaa Mäkitalon työvapaa-anomusta sillä
ehdolla, että hänen tilalleen palkataan sijainen.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Maija Mäkitalolle
palkatonta työvapautta ajalle 27.2.-31.5.2018.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Maija Mäkitalo, taloustoimisto.

KN § 26.2
LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDE
Lastenohjaaja Maija Mäkitalo on anonut työvapaata ajalle 27.2.-31.5.2018. Mikäli
kirkkoneuvosto myöntää Mäkitalon työvapaan, hänen tilalleen pitää palkata lastenohjaaja.
Hanneli Salo on ilmaissut olevansa edelleen käytettävissä Maija Mäkitalon sijaiseksi.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto valitsee Hanneli Salon lastenohjaajan
työsuhteeseen ajalle 27.2.-31.5.2018. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän T1
mukaisesti.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostoon.
Lisätiedot: Kirkkoherra.
Tiedoksi: Hanneli Salo, taloustoimisto.
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KN § 26.3
SUOMEN LÄHETYSSEURAN HALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOKASASETTELU
Suomen Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta toimitetaan
26.5.2018 Kuopiossa pidettävässä vuosikokouksessa. Lähetysseuran jäsenillä on
mahdollisuus asettaa ennakkoon ehdokkaita.
Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Liedon seurakunta ei aseta
ehdokasta Suomen Lähetysseuran hallituksen jäseneksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.
Lisätiedot: Kirkkoherra.

KN § 27
ILMOITUSASIAT
Monitoimitilahankkeen tilanne
Kirkkoherra Harri Ruskeepää kertoi lyhyesti monitoimitilahankkeen tämän
hetkisestä tilanteesta.
Pastori Outi Tukia-Takalan ylemmän pastoraalitutkinnon aihe tiedoksi
Kirkkoherra Harri Ruskeepää kertoi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
myöntäneen pastori Outi Tukia-Takalalle ylemmän pastoraalitutkinnon
suoritusoikeuden ja kehittämishankkeen aiheeksi on hyväksytty Kirkkotilojen
monimuotoinen käyttö. Tämä aihe on hyvin ajankohtainen Liedon
seurakunnassa kirkon tulevaan remonttiin liittyen.

KN § 28
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus (pöytäkirjan liite 4).
Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KN § 29
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja toimitti päätöshartauden.
_ _ _
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Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä Liedon kirkkoherranvirastossa 9.26.2.2018 kirkkoherranviraston aukioloaikoina ja ilmoitus tästä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 31.1.-26.2.2018.

Lieto, 26.2.2018

Sari Koski
ilmoitustaulun hoitaja
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