SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
10.8.2017

Kokousaika

10.8.2017 kello 16.00 – 17.45

Kokouspaikka

Seurakuntatalo, Kainuuntie 39 Sotkamo

Saapuvilla olleet

Pirjo Juntunen
Heikki Karjalainen
Alpo Partanen
Keijo Kunnari
Leena Sarparanta
Kalevi Valtanen
Elina Tervonen
Tarja Vehkaoja

varapuheenjohtaja
jäsen
-"-"-"-"-"-"-

Poissa

Pertti Sirviö

jäsen

Muut saapuvilla olleet

Tuomo Mustonen
Heidi Kotilainen
Anu Heikkinen
Kormilainen Risto

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä
lääninrovasti

Asiat

§§ 69 - 75

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjan pitäjät

Pirjo Juntunen

Anu Heikkinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamo 10.8.2017

Keijo Kunnari

Nähtävillä olo

Leena Sarparanta

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
11.8. – 25.8.2017 välisen ajan.

Todistaa

Kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

N:O 6/2017
1 (6)

Erkki Marin

SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
10.8.2017

N:O 6/2017
2 (6)

§ 69 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

§ 70 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely

Pöytäkirja tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua
jäsentä.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen heti
kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Keijo Kunnari ja Leena Sarparanta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

§ 71 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää
mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä. §:ssä 73 käsitellään lausunnon antamista
tuomiokapitulille kirkkoherran tehtävien hoitamisesta 1.9.2017 alkaen siihen asti, kunnes uusi kirkkoherra astuu tehtävään.

Päätös

Päätettiin esitetyllä tavalla.

§ 72 KIRKKOHERRAN VAALI
Esittely

Istunnossaan 28.6.2017 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi lausuntonsa Sotkamon seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista Ristijärven seurakunnan kirkkoherra
Pauli Kiviojasta, Kajaanin seurakunnan kappalainen Perttu Kyllösestä, Kajaanin seurakunnan kappalainen Antti Minkkisestä, Paltamon seurakunnan kirkkoherra Esa Oikarisesta, Kajaanin seurakunnan seurakuntapastori Matti Oikarisesta ja Valtimon seurakunnan kirkkoherra Juhani Saastamoisesta. Lausunnossaan tuomiokapituli kiinnittää huomiota kirkkoherran vaalia koskevien säännösten muutoksiin, kirkkoherran viran kelpoisuusvaatimuksiin, ehdollepanoperusteisiin, tarkastelee hakijoiden muodollista kelpoi-
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suutta ja lopuksi antaa hakijoiden kelpoisuudesta päätöksen ja hakijoista lausunnon. Lausuntoon liittyy myös tuomiokapitulin suorittamasta haastattelusta 18.5.2017 tehty muistio, joka on julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24 §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävä.
Tuomiokapitulin mukaan ”kirkkoherran tehtävänä on johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista
seurakunnan toimintaa (KJ 6:13 §). Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalveluksen, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta
sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherran tulee myös valvoa, että seurakunnan muuta toimintaa kuten kristillistä kasvatusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä harjoitetaan kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisesti.” Kirkkoherralla on laaja esimiesasema työyhteisössä ja hallintovastuu myös luottamushenkilöiden kanssa.
Lausunnossa kiinnitetään huomiota myös kirkkojärjestyksen ehdollepanoperusteisiin, taitavuuteen ja kykenevyyteen hoitaa kyseistä virkaa. Sekä perustuslain että kirkkojärjestyksen mukaan nimitysperusteet ovat varsin yhtenevät korostaessaan taitoa, kykyä ja
myös kansalaiskuntoa, vaikka sitä ei erikseen mainita kirkkojärjestyksessä. Kelpoisuus
on vielä jaettu muodolliseen kelpoisuuteen ja tosiasialliseen kelpoisuuteen eli sopivuuteen.
Tuomiokapituli toteaa lausunnossaan Sotkamon kirkkovaltuuston asettamat kirkkoherralta vaadittavat erityistarpeet:
• hengellistä johtajuutta ja kykyä toimia suunnannäyttäjänä,
• talouden ja hallinnon hyvää osaamista
• henkilöstöhallinnollisia taitoja ja kokemusta
• yhteistyökykyä ja verkostoitumista
• hyvät vuorovaikutustaidot ja
• kykyä hallita kokonaisuuksia ja toimia muutostilanteiden johtajana
Lausunnossaan tuomiokapituli toteaa, että Pauli Kivioja, Perttu Kyllönen, Antti Minkkinen, Esa Oikarinen, Matti Oikarinen ja Juhani Saastamoinen täyttävät KJ 6 luvun 10 §:n
edellyttämät vaatimukset ja heitä ei ole pidätetty pappisviran toimittamisesta (KJ 6, 15 §
2 mom.) eikä yksikään heistä ole tällä hetkellä hakijana muuhun välittömällä vaalilla valittavaan kirkkoherran virkaan (KJ 6, 15 § 3 mom.). Lisäksi he ovat osoittaneet lääkärintodistuksella olevansa terveydentilansa puolesta sopivia hakemaansa virkaan. Asiakirjojen perusteella heillä on edellytykset hoitaa Sotkamon seurakunnan kirkkoherran virkaa.
Yhteenvedossaan kelpoisista hakijoista tuomiokapituli toteaa mm.:
Pauli Kiviojalla on hakuajan päättyessä työkokemusta papin virassa n. 7 vuotta 10 kk,
kirkkoherrana n. 2 v. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut arvosanalla hyvä (17,25/20)
ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanalla hyvä (2).
Perttu Kyllösellä on hakuajan päättyessä työkokemusta papin virassa n. 16 vuotta 6 kuukautta, kirkkoherran vuosiloman sijaisuuksia n. 5 kk. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut arvosanalla hyvä (16,75/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanalla
tyydyttävä (2-)

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

SOTKAMON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
10.8.2017

N:O 6/2017
4 (6)

Antti Minkkisellä on hakuajan päättyessä työkokemusta papin virassa n. 10 v 11 kk,
kirkkoherran työkokemusta ei ole. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut arvosanalla
hyvä (17,50/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanalla kiitettävä (3-).
Esa Oikarisella on hakuajan päättyessä työkokemusta papin virassa 14 v 11 kk, kirkkoherran työkokemusta 8 v 11 kk. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut arvosanalla hyvä
(16,50/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanalla hyvä (2+).
Matti Oikarisella on hakuajan päättyessä työkokemusta papin virassa n. 2 v 11 kk, kirkkoherran työkokemusta ei ole. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut ja seurakuntatyön
johtamisen tutkinnon arvosanalla tyydyttävä (2-).
Juhani Saastamoisella on hakuajan päättyessä työkokemusta papin virassa n. 11 v 2 kk,
kirkkoherran työkokemusta n. 5 v 4 kk. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut arvosanalla
hyvä (18,75/20) ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon arvosanalla kiitettävä (3-).
Hakijoiden muu koulutus, ansiot ja työkokemus käyvät ilmi nimikirjaotteista ja muista
hakemukseen liitetyistä todistuksista. Tuomiokapitulin lausunnossa on esitetty kooste
näistä. Tuomiokapituli on lisäksi suorittanut hakijoiden haastattelut 18.5.2017.
Haastattelujen pohjalta tehdyssä salattavana pidettävässä muistiossa suoritetaan hakijoiden vertailua, tuodaan esille kunkin hakijan ansiot ja asetetaan heidät ansioituneisuuden
pohjalta järjestykseen.
Tuomiokapituli ei ole suorittamassaan arvioinnissa käyttänyt apuna soveltuvuustutkintaa.
Hakijoiden haastattelua varten vaalin valmistelijaksi tuomiokapitulin määräämä lääninrovasti Risto Kormilainen ja kirkkoneuvosto ovat valmistelleet kysymykset ja sopineet
haastattelun suorittamisesta kokouksessaan 8.8.2017. Juhani Saastamoiselle kyseinen
aika ei sopinut, joten hänet haastateltiin 1.8. Kysymyksissä on kartoitettu mm. hakijoiden
viranhaun motiiveja ja odotuksia, osaamista ja ammattitaitoa, itsetuntemusta ja esimiestaitoja ja pyritty huomioimaan varsinkin ne osa-alueet kirkkoherran tehtävän hoitamisen
edellytyksien osalta, joihin ei soveltuvuustutkinnassa ole voitu saada vastauksia kuten:
kirkkoherra hengellisenä suunnannäyttäjänä, toimiminen pappiskutsumuksensa ja virkaasemansa edellyttämällä tavalla sekä viran papillisten ja hallinnollisten vaatimusten hallinta. Kelpoisiksi todettujen hakijoiden haastattelut suorittivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuomo Mustonen, kirkkovaltuuston varapj. Heidi Kotilainen, kirkkoneuvoston
varapj. Pirjo Juntunen, neuvoston jäsenet Leena Sarparanta, Heikki Karjalainen, Tarja
Vehkaoja, Elina Tervonen, Keijo Kunnari, Pertti Sirviö, Kalevi Valtanen ja Alpo Partanen sekä valmistelija, lääninrovasti Risto Kormilainen. Illalla 8.8. järjestettiin kaikille
avoin yleisötilaisuus Sotkamon seurakuntatalolla, jossa seurakuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Kirkkoherran välillinen vaalitapa poikkeaa välittömästä vaalista siten, että tuomiokapituli
ei tee vaaliehdotusta, vaan antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon, jossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan hakijoita heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella.
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Välillisessä vaalissa kirkkoherra valitaan pääosin samoja menettelysäännöksiä noudattaen kuin seurakunnan kappalainen. Kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvostossa toteutettava vaali on kuitenkin kappalaisen vaalista poiketen tarvittaessa kaksivaiheinen. Jollei
kirkkoherran välillisessä vaalissa kukaan kelpoisista hakijoista ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan samassa kokouksessa uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen
välillä. Tässä toisessa vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Jos kirkkoherran vaalin
ratkaisevassa äänestyksessä äänet ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista ottaen huomioon hakijoiden arvioinnit (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 22/2013, KJ 6 luku 16 § 3 mom. ja 6 luku 19 §
3–4 mom.).
”Kun kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto tai kappelineuvosto on toimittanut kirkkoherran välillisen vaalin tai kappalaisen vaalin, sen on lähetettävä kirkkoherran tai kappalaisen
viran hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on
liitettävä ilmoitus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille.
Jos virkaan valittu on saamassa viranhoitomääräyksen useampaan virkaan, hänen on viivytyksettä ilmoitettava tuomiokapitulille, minkä viran hän ottaa vastaan. Jos hän peruuttaa hakemuksensa, virka on julistettava uudelleen haettavaksi, jollei kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvosto tai kappelineuvosto menettele kirkkolain 6 luvun 11 §:n 1 momentin 5
kohdan mukaisesti.
Tuomiokapituli antaa virkaan valitulle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston taikka kappelineuvoston päätöksen tultua lainvoimaiseksi.” (KJ 6 luku
20 §).
Kirkkolain 7 luvussa todetaan, että kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päätä. Julkisuuslain mukaan valtuuston kokous on pidettävä suljetuin ovin, mikäli siellä käsitellään asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty
salassa pidettäväksi (KL 7 luku 6 § sekä 2008 Kirkkolain selitysosa, Mäenpää 2000, s.
160). Kirkkovaltuuston kokous voi pitää kirkkoherran vaalin julkisena, kun salassa pidettävien asiakirjojen asiasisältöä ei tuoda esiin tai päättää pitää kirkkovaltuuston kokouksen
suljettuna hakijoista käytävän keskustelun ajan. Kirkkovaltuuston jäseniltä on pyydetty
sitoumus salassapidosta.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää:
• myöntää tuomiokapitulin määräämälle kirkkoherran vaalin valmistelijalle lääninrovasti Risto Kormilaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi,
• todeta kelpoiset hakijat,
• käydä keskustelun kelpoisista hakijoista ja tehdä esityksen kirkkovaltuustolle kirkkoherran virkaan valittavasta.
• soveltuvuustutkinnan järjestäminen hakijoille
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
•

myöntää vaalin valmistelijalle lääninrovasti Risto Kormilaiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian esittelyn ajaksi,
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•

käy keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneista tarvittaessa suljetuin ovin,

•

toimittaa kirkkoherran vaalin,

•

toteaa, että vaalissa annettiin ääniä seuraavasti xxx,

•

toteaa vaalin tuloksen,

•

toteaa, että kirkkoherran viran palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 7 mainitun K-hinnoitteluryhmän K 20 mukaisesti,

•

määrää viranhaltijan virkapaikaksi Sotkamon seurakunnan virastotalon.
Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto totesi kelpoiset hakijat: Pauli Kivioja,
Perttu Kyllönen, Antti Minkkinen, Esa Oikarinen, Matti Oikarinen ja Juhani Saastamoinen. Kirkkoneuvosto päätti, että soveltuvuustutkintaa hakijoille ei järjestetä. Puheenjohtaja esitti, että kirkkoneuvoston ehdokkaasta kirkkoherraksi suoritetaan vaali
suljetuin lipuin. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Ääniä annettiin seuraavasti: Juhani Saastamoinen 7 ääntä ja Antti Minkkinen 1 ääni.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkoherran virkaan valitaan
Juhani Saastamoinen.

§ 73 LAUSUNNON TUOMIOKAPITULILLE

Esittely

Tuomiokapituli on pyytänyt lausuntoa Sotkamon seurakunnan kirkkoherran tehtävien
hoitamisesta 1.9.2017 alkaen siihen saakka, kunnes uusi kirkkoherra astuu tehtävään.

Päätös

Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.

§ 74 ILMOITUSASIAT
§ 75 OIKAISUVAATIMUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja antoi liitteenä n:o 2 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 17.45.

Pöytäkirjan tarkastus
_____ _____

