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Paikka
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Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
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Samuli Korteniemi
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Raimo Miettunen
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kirkkoherra, pj.
varapj.

poistui klo 19.05

Pekka Lehto
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Pasi Kokko
Kalle Kenttälä
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
vt. viestintäpäällikkö
kiinteistöpäällikkö, asia 4
sihteeri

Simo Rahtu

jäsen

Kirkkoneuvosto kuuli kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälää asiassa 4.
1 asia
§ 82

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 511. Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen
johdattelemaan alkuhartauteen ja rukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 83

Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Maarit Simoska ja
Raili Kerola.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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3 asia
§ 84

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat käsitellään virkanimikkeen muutos / diakoniatyö ja kuullaan
Raili Kerolan, Samuli Korteniemen ja Terttu Luoma-ahon asiat sekä
hallintojohtaja Antti Jääskeläisen infoa Napapiirin kouluhankkeesta.

4 asia
§ 85

Seurakuntakeskuksen peruskorjausremontin väistötilat
Seurakuntakeskuksen peruskorjausremontti on suunniteltu toteutettavan
vuonna 2020.
Pohjolan Osuuspankin kanssa on käyty keskustelua pankin vanhan
suojellun osan vuokraamisesta mahdollisesti seurakunnan väistötiloiksi
1.9.2020 lähtien.
Vapaiden tilojen pinta-alat ovat kokonaisuudessaan 1650 m2.
Seurakunnalle on lähetetty tilojen pohjakuvat sekä tietoa tehdyistä
sisäilmatutkimuksista yms.
Pohjolan Osuuspankki tarjoaa tiloja 13 €:n neliöhinnalla, jolloin vuokraksi
tulisi 21.450 €/kk. Lisäksi seurakunnalla on halutessaan mahdollisuus
saada pankilta jäävät kalusteet ilmaiseksi käyttöön ja omaksi.
Pohjolan OP tarjoaa myös vuokrattavaksi kahdeksan autopaikkaa,
30 €/paikka/kuukausi.
Väistötiloihin siirtyvää henkilöstöä varten tarvitaan em. paikkojen lisäksi
myös autopaikkoja muualta lähiympäristöstä.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto
1. kuulee kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälää seurakuntakeskuksen
peruskorjaushankkeesta
2. päättää hyväksyä Pohjolan Osuuspankin tarjouksen pankin suojellun
osan vuokraamisesta peruskorjaushankkeen väistötiloiksi syksystä
2020 alkaen.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto kuuli kiinteistöpäällikkö Kalle Kenttälää ja hyväksyi
Pohjolan Osuuspankin tarjouksen pankin suojellun osan vuokraamisesta
peruskorjaushankkeen väistötiloiksi syksystä 2020 alkaen.
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5 asia
§ 86

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö / viestintäpäällikön
virkavalinta
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää sille saapuneen
valvontapyynnön johdosta Rovaniemen seurakunnalta selvitystä
viestintäpäällikön viran täyttämisestä (PSAVI/2373/2018).
Kirkkoneuvoston kokousaikataulun vuoksi asiassa on pyydetty lisäaikaa
selvityspyynnön antamiseksi. Aluehallintovirasto on antanut lisäaikaa
24.5.2019 saakka.
Selvityspyyntö ja viranhakuilmoitus (LIITE 1).
Rovaniemen seurakunnan selvitys asiaan sekä haastatteluryhmän
muistio (LIITE 2). Salassa pidettävä JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29 kohta.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto antaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen
sekä sen pyytämät viranhakua koskevat asiakirjat.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

6 asia
§ 87

Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille Lapin seurakuntien
kehitysvammaistyön pastorin viran täyttämisestä
Avoimena ollutta Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin
virkaan ilmoittautuivat 22.3.2019 päättyneellä pastorit: Miika Koskela,
Susanna Sirviö sekä Terhi Ämmälä. (LIITE 3).
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.

Tuomiokapituli on pyytänyt Rovaniemen seura kunnan kirkkoneuvostolta
perustellun lausunnon, jossa nimetään 2-3 hakijaa kirkkoneuvoston
toivomassa järjestyksessä. (LIITE 4).
Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake)
ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa.
Virantäyttöä on valmistellut kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä Asko
Peuraniemi, Raimo Miettunen, Maarit Simoska, Sari Arponen ja Kari
Yliräisänen.
Valmistelutyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että kirkkoneuvosto esittää
tuomiokapitulille nimeämisjärjestykseksi: 1. Terhi Ämmälä, 2. Susanna
Sirviö (LIITE 5). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
Ehdotus, khra

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että Lapin seurakuntien
kehitysvammaistyön pastorin virkaan virkaa täytettäessä hakijoiden
järjestys on: 1. Terhi Ämmälä, 2. Susanna Sirviö.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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7 asia
§ 88

Kappalaisen viran muuttaminen seurakuntapastorin viraksi
Saarenkylä-Nammakylät-Yläkemijoki -alueella toimii kolme pappia,
aluekappalainen, kappalainen ja seurakuntapastori.
Päättäessään muuttaa Keskikaupungin alueen toisen kappalaisen viran
seurakuntapastorin viraksi, kirkkovaltuusto on linjannut (KV 21.2.2018 §
7), että myös Saarenkylä-Nammakylät-Yläkemijoki –alueen toisen
kappalaisen virka muutetaan seurakuntapastorin viraksi viranhaltijan
vaihtumisen yhteydessä. Alueen toisen kappalaisen virkaa on hoitanut
Elina Rask-Litendahl.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, Rovaniemen seurakunnan
kirkkoneuvoston esityksestä ja kappalainen Elina Rask-Litendahlin
suostumuksen perusteella, on 2.5.2019 antanut kirkkolakiin perustuvan
(KL 6 §11 mom1 kohta 4 sekä §38 mom1 kohdat 1 ja 2)
viranhoitomääräyksen Rask-Litendahlille Rovaniemen seurakunnan
lapsityön pastorin virkaan 1.6.2019. Näin ollen Saarenkylä-NammankylätYläkemijoki –alueen toisen kappalaisen virka tulee avoimeksi, ja on
mahdollista muuttaa seurakuntapastorin viraksi.
Ko. viran muuttaminen merkitsee käytännössä sitä, että kullakin
seurakunta-alueella on samanlainen papistorakenne: aluekappalainen ja
seurakuntapastori(t).
Elina-Rask Litendahl on irtisanoutunut kappalaisen virasta 13.5.2019.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan
kappalaisen virka (Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoki –alue)
muutetaan seurakuntapastorin viraksi. Päätös saatetaan tiedoksi Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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8 asia
§ 89

Keskikaupungin aluekappalaisen viran täyttö

Kirkkoneuvosto 19.3.2019 § 48
Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 89

Kirkkoneuvosto 19.3.2019 § 48
Rovaniemen seurakunnan kappalaisen virka (Keskikaupungin
aluekappalainen) tulee avoimeksi 1.9.2019 alkaen, koska nykyinen
viranhaltija on irtisanoutunut virasta ko. päivästä lukien. Kappalaisen
virantäyttöprosessi on mahdollista käynnistää. Tämän vuoksi Oulun
hiippakunnan tuomiokapituli pyytää ko. virkaan liittyen kirkkoneuvoston
lausuntoa seuraavista seikoista. (LIITE 6).
Kirkkoneuvoston toimenpiteet
Lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää
Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostoa
a. ilmoittamaan, onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita
erityisiä syitä, joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai
b. ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista
nousevat kappalaisenviran tehtävät Rovaniemen seurakunnan kappalaisen
viran haettavaksi julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei
erityisiä tarpeita ole.
c. viranhakuilmoituksen laatimista varten ilmoittamaan tuomiokapitulille,
täyttyvätkö yllä mainitut ehdot siten, että virkaan valittavalta on syytä pyytää
rikosrekisteriote.

Viran tehtävänkuvaus oheisena. (liite)
Tehtävän vaativuusryhmä 602. Ennen viran vastaan ottamista on
esitettävä lausunto terveydentilasta (T-lomake).
Ehdotus, khra

Lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto
ilmoittaa:
a) ettei seurakunnassa ole käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä,
joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi.
b) kappalaisen viran tehtäväkokonaisuuteen kuuluu:
Keskikaupungin aluekappalaisen tehtävät, kirkkoherran avustaminen
(jumalanpalveluselämän koordinointi), Tuomasmessuista vastaaminen,
osavastuu seurakuntatapahtumien järjestämisestä.
c) virkaan valittavalta tulee pyytää rikosrekisteriote.

Päätös

Asko Peuraniemi esitti Terttu Luoma-ahon kannattamana asian
palauttamista uudelleen valmisteluun.
Asian palauttamisesta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian
käsittelyn jatkamisen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat asian
palauttamisen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin viisi JAA – ääntä ja kuusi EI – ääntä. Puheenjohtaja totesi, että
äänestyksen tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto on päättänyt, että
lausunto kappalaisen virantäytöstä palautetaan uudelleen valmisteluun.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
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(8 asia
§ 89

Keskikaupungin aluekappalaisen viran täyttö)

Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 89
Kirkkoneuvosto on käsitellyt viran täyttöä kokouksessaan 19.3.2019 ja
päättänyt äänin 5-6 palauttaa asian uuteen valmisteluun. Kirkkoneuvosto
katsoi, että ennen virantäyttöä, on syytä harkita mahdollisuutta yhdistää
yhteisen seurakuntatyön kappalaisen ja Keskikaupungin aluekappalaisen
virat. Käytännössä se tarkoittaa, että aluekappalaisen virka lakkautetaan
ja tehtävät pääosin yhdistetään yhteisen seurakuntatyön kappalaisen
tehtäviin.
Kirkkoherra on kartoittanut asiaa kyselyllä Keskikaupungin
alueneuvostolta ja kappalaisilta. Keskikaupungin alueneuvosto katsoo,
että virat voi yhdistää ja samalla tulee aluekappalaisen viran tilalle
perustaa seurakuntapastorin virka.
Kappalaisilta tuli kaksi vastausta, joista toisessa varovaisesti puollettiin
virkojen yhdistämistä, joskin viran lakkauttamista pidettiin imagollisesti
huonona ratkaisuna. Yhdistämisen arveltiin selkeyttävän vastuiden jakoa
seurakuntalaisten suuntaan. Toisessa vastauksessa yhdistämisen
katsottiin mahdollistavan toiminnan yhtenäisen suunnittelun ja johtamisen
sekä tuovan ehkä ketteryyttä lisää, koska olisi yksi johtava toimija
vähemmän.
Yhdistämisen seurauksena on ilmeistä, että yhteisen seurakuntatyön
kappalaiselle tulee lisää vastuutehtäviä sekä hallintoa. Hän toimisi
esittelijänä alueneuvostossa sekä myös kasvatustyön (oppilaitostyö) ja
julistustyön (aikuistyö, ekumenia, jumalanpalveluselämä) johtokunnan
kokouksissa. Esimiestyöskentely on suunnattava aluelähtöisesti ja
työalalähtöisesti.
Yhdistämisessä, kappalaisen perustyö pappina tulee vähenemään.
Lisäksi esimiestason särkymävara vähenee sairauslomatilanteissa.
Liitteinä virkojen tehtävänkuvaukset (LIITE 7).
On myös huomattava, että yhteisen seurakuntatyön kappalaisen viran
hoitaminen ei ole tähän mennessä päässyt toteutumaan pitkäjänteisesti.
Virassa on vuodesta 2015 lähtien ollut neljä eri hoitajaa, kaksi vuonna
2015, 2016-2018 kolmas, neljäs elokuusta 2018 lähtien. 2016-2017
viranhoitaja joutui toisten kappalaisten pitkien poissaolojen vuoksi
ottamaan myös Keskikaupungin aluekappalaisen ja silloisen toisen
kappalaisen tehtäviä, jolloin kehittämistyö oli vähäistä. Vasta vuoden
2016 loppupuolelta maaliskuulle 2018 kehittämistyö ja kirkkoherran
avustaminen pääsivät ottamaan ensi askeleita (mm. strategiatyöskentely).
Nykyinen yhteisen seurakuntatyön kappalainen (ent. oppilaitostyön
pastori) pääsi aloittamaan työnsä, elokuussa 2018, samalla
tehtäväkokonaisuuteen kuului myös oppilaitospastorin tehtävät
maaliskuulle 2019 saakka, jolloin uusi oppilaitospastori aloitti viranhoidon.
Voidaan todeta, että yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virkaan
sisältyvää kehittämistyötä ei ole päästy toteuttamaan tähän mennessä
pitkäjänteisesti.
Seurakunnan toiminnan kehittämisen kannalta näyttää perustellummalta,
että virkarakenne säilytetään nykyisellään.
.
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(8 asia
§ 89

Keskikaupungin aluekappalaisen viran täyttö)

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto
1) ei esitä kirkkovaltuustolle Rovaniemen seurakunnan kappalaisen
(Keskikaupungin alue) ja Rovaniemen seurakunnan kappalaisen
(yhteinen seurakuntatyö) virkojen yhdistämistä.
2) lausuntonaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoneuvosto
ilmoittaa:
a) ettei seurakunnassa ole käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä,
joiden perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi.
b) kappalaisen viran tehtäväkokonaisuuteen kuuluu:
keskikaupungin aluekappalaisen tehtävät, kirkkoherran avustaminen
(pääkirkon jumalanpalveluselämän organisointi), Tuomasmessuista
vastaaminen, osavastuu seurakuntatapahtumien järjestämisissä
c) virkaan valittavalta tulee pyytää rikosrekisteriote ja lausunto
terveydentilasta
d) virassa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa

Päätös

Päätösehdotuksesta poiketen Asko Peuraniemi Terttu Luoma-ahon
kannattamana jätti muutosesityksen kohtaan 1.
Kirkkoneuvosto
a) päättää, että Rovaniemen seurakunnan kappalaisen (keskikaupungin
aluekappalainen) ja yhteisen seurakuntatyön kappalaisen virat yhdistetään.
Päätös tukee toiminnallis-taloudellisella tavalla seurakunnan tulevaisuuden
tarpeita.
b) päättää, että yhteisen seurakuntatyön kappalaisen tehtävä- ja toimenkuvaa
muutetaan siten, että se laajasti ja keskeisesti kattaa nykyisen
keskikaupungin aluekappalaisen tehtävät, oppilaitostyön
esimiestyöalavastuun ja kirkkoherran avustamisen ja sijaistamisen.
Perusseurakuntatyön toimitusten määrää pitää kappalaisen osalta vähentää
perustamalla keskikaupungin alueelle uusi seurakuntapastorin virka
alueneuvoston esityksen mukaisesti. Yhteisen seurakuntatyön kappalaisen
palkkaus- ym. työehdot säilyvät ennallaan.
c) Aikuistyön ja ekumeenisen toiminnan vastuutehtävien jaosta päätetään
erikseen muiden kappalaisten kesken (osaaminen, kiinnostus, voidaan
tarvittaessa maksaa palkanlisää).
d) Päätetään aloittaa toimenpiteet keskikaupungin aluekappalaisen viran
lakkauttamiseksi.
e) Päätetään aloittaa valmistelut uuden seurakuntapastorin viran
perustamiseksi keskikaupungin alueelle.

Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan
esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat kirkkoherran
päätösehdotuksen kohdan 1. kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat
Asko Peuraniemen esityksen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa
äänestyksessä annettiin yhdeksän JAA – ääntä ja kaksi EI – ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen tuloksen mukaan kirkkoneuvosto
on hyväksynyt kirkkoherran päätösehdotuksen kohdan 1. ja tämän
jälkeen yksimielisesti päätösehdotuksen kohdan 2.
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
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Kirkkoneuvosto piti tauon klo 18.53-18.59.

9 asia
§ 90

Viestintäpäällikön viran täyttäminen

Kirkkoneuvosto 18.12.2018 § 203
Kirkkoneuvosto 5.2.2019 § 20
Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 90

Kirkkoneuvosto 18.12.2018 § 203
Rovaniemen seurakunnan avoimena ollutta viestintäpäällikön virkaa
hakivat 9.11.2018 päättyneellä hakuajalla: VTM Martti Ahlsten, TM Mauri
Aittaniemi, KM Anne Frantti, tradenomi YAMK Anneli Heikkinen, FM Matti
Heinineva, YTM Noora Hietanen, medianomi AMK Veikko Hiiri, TaM
Susanna Karila, FM Katja Kärki, MA Tommi Ojamo, toimittaja Juhani
Partanen, FM Eija Pelkonen, YTM, KTM Tapani Pentikäinen, medianomi
AMK Atte Ruuttila ja KM Marjo Siuruainen. (liite).
Kirkkoneuvoston asettama valmistelutyöryhmä (Kimmo Niukkanen,
Leena Pernu, Asko Peuraniemi, Antti Jääskeläinen ja Kari Yliräisänen)
tutustui hakupapereihin 3.12.2018 ja päätti kutsua haastatteluun
koulutuksen ja työkokemuksen perusteella Martti Ahlstenin, Matti
Heininevan, Noora Hietasen, Katja Kärjen ja Tapani Pentikäisen.
Haastattelut suoritettiin 13.12.2018.
Virkaan valittavan on oltava kirkon jäsen. Hänen on myös esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake). Tehtävässä sovelletaan
kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän vaativuusryhmä on 602.
Valmistelutyöryhmän lausunto liitteenä. (liite).
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää, että viestintäpäällikön virkaan valitaan FM Katja
Kärki. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (Tlomake). Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Kirkkoherran päätösehdotuksesta poiketen Asko Peuraniemi esitti, että
virkaan valitaan Noora Hietanen.
Puheenjohtajan vaatimuksesta viran vaali suoritettiin suljetuin lipuin.
Vaalissa Katja Kärki sai seitsemän ääntä ja Noora Hietanen sai neljä
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksen mukaan Rovaniemen
seurakunnan viestintäpäällikön virkaan on valittu FM Katja Kärki ja
kirkkoneuvosto on hyväksynyt kirkkoherran päätösehdotuksen.

Kirkkoneuvosto 5.2.2019 § 20
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 18.12.2018 viestintäpäällikön
virkaan FM, toimittaja Katja Kärjen. Kirkkoneuvosto ei valinnut ketään
hakijoista varalle.
Kärki on 20.12.2018 ilmoittanut sähköpostitse, että hän ei ota virkaa
vastaan. Näin ollen 18.12.2018 § 203:n kohdalla tehty virkavalinta on
kumoutunut.
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(9 asia
§ 90

Viestintäpäällikön viran täyttäminen)
Kirkkolain 6 luvun 11 §:n perusteella kirkkoneuvosto voi halutessaan
tehdä jäljellä olevista hakijoista uuden virkavalinnan ilman julkista
hakumenettelyä, koska aiemmin virkaan valittu henkilö on irtisanoutunut
ennen virantoimituksen aloittamisen määräpäivää, eikä näin ollen ole
aloittanut virantoimitusta.
KL 6 § 11 Poikkeukset julkisesta hakumenettelystä
Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
5) virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen
aloittamispäivää virkaan valitaan joku muu virkaa hakenut, kelpoisuusehdot
hakuajan päättyessä täyttänyt hakija.

Kirkkoneuvostolla on niin halutessaan myös mahdollisuus julistaa
virkaa uudelleen julkisesti haettavaksi. Tällöin haussa voidaan
ottaa huomioon virkaa ensimmäisellä hakuajalla hakeneet.
Valmistelutyöryhmän lausunto 16.12.2018 sekä hakemusasiakirjat ovat
liitteinä (liite). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 ja 32 k.
Katja Kärjen sähköpostiviesti 20.12.2018. (liite).
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kirkkoneuvoston 18.12.2018 § 203:n kohdalla tekemä
virkavalinta on kumoutunut, koska Katja Kärki on 20.12.2018 antanut
ilmoituksen, ettei ota virkaa vastaan.
2. ehdotus viran täytöstä tuodaan kokoukseen

Muutettu ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kirkkoneuvoston 18.12.2018 § 203:n kohdalla tekemä
virkavalinta on kumoutunut, koska Katja Kärki on 20.12.2018
antanut ilmoituksen, ettei ota virkaa vastaan.
2. valitsee tiedotuspäällikön virkaan YTM Noora Hietasen. Virkaan
valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake).
Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Päätös

Kimmo Niukkanen poistui kokouksesta klo 19.13 tämän asian käsittelyn
aikana ennen päätöksentekoa.
Kirkkoneuvosto piti neuvottelutauon klo 19.31-19.38.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösehdotuksen kohdan 1.
Kirkkoherran päätösehdotuksen kohta 2.
Kirkkoherran päätösehdotuksesta poiketen Maarit Simoska esitti
Raili Kerolan kannattamana asian palauttamista valmisteluun siten, että
virka julistetaan uudelleen haettavaksi ja aikaisemmat hakemukset
huomioidaan toisella hakukierroksella.
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(9 asia
§ 90

Viestintäpäällikön viran täyttäminen)
Asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun äänestettiin.
Äänestystavaksi hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian käsittelyn jatkamisen
kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat asian palauttamisen kannalla,
sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä JAA – ääntä ja
kuusi EI – ääntä, yksi poissa. Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen
tuloksen mukaisesti kirkkoneuvosto on päättänyt, että viestintäpäällikön
viran täyttäminen palautetaan valmisteluun, virka julistetaan uudelleen
haettavaksi ja aikaisemmat hakemukset huomioidaan toisella
hakukierroksella. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 90
Kirkkoneuvoston 5.2.2019 tekemän päätöksen perusteella Rovaniemen
seurakunnan viestintäpäällikön virka on ollut uudelleen haettavana ajalla
25.2. - 22.3.2019.
Ensimmäisellä kierroksella mukana olleet on huomioitu haussa.
Kaikkiaan toisella kierroksella oli hakijoita 20: Mauri Aittaniemi, Anne
Frantti, Matti Heinineva, Noora Hietanen, Veikko Hiiri, Maija Jokitalo,
Susanna Karila, Veli-Matti Kilpeläinen, Ilpo Kiuru, Maarit Lasanen, Marita
Niemelä, Tommi Ojamo, Juhani Partanen, Eija Pelkonen, Sari Pennanen,
Tapani Pentikäinen, Päivi Rissanen, Atte Ruuttila, Kirsi-Marja Schali ja
Taina Torvela. (LIITE 8). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 32 k.
Hakemuksensa toisen kierroksen hakuajan aikana ovat peruuttaneet
Martti Ahlsten, Marjo Hautala (Siuruainen) ja Anne Heikkinen.
Kirkkoneuvoston nimeämä valmistelutyöryhmä Raili Kerola, Kimmo
Niukkanen, Asko Peuraniemi, Maarit Simoska, Antti Jääskeläinen ja Kari
Yliräisänen kutsuivat haastatteluun Eija Pelkosen, Noora Hietasen, Maija
Jokitalon sekä Kirsi-Marja Schalin. Haastattelumuistio liitteenä. (LIITE 9).
Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29.

Eija Pelkonen peruutti hakemuksensa 14.5.2019.
Valmistelutyöryhmän viisi jäsentä ehdottavat valittavaksi
viestintäpäällikön virkaan YTM Noora Hietasen, varalle FM Kirsi-Marja
Schalin. Kirkkoherra ei ottanut tässä vaiheessa kantaa.
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää, että viestintäpäällikön virkaan valitaan YTM
Noora Hietanen, varalle FM Kirsi-Marja Schali.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Asko Peuraniemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen
klo 19.05.
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§ 91

Työtapaturmavakuutuksen kilpailutus
Työnantajan velvoite on järjestää palvelusuhteessa oleville henkilöille
työtapaturmavakuutus. Tapaturmavakuutuksen kilpailutus tehdään
yleensä neljän vuoden välein. Rovaniemen seurakunta on osallistunut
Pohjois-Suomen seurakuntien yhteiseen tapaturmavakuutusten
kilpailutukseen. Kilpailutuksen on puolestamme hoitanut Vakuutusvälitys
Arktia Oy/ Salme Niemelä.
Tarjouskilpailuun osallistui kolme vakuutuspalveluita myyvää toimijaa.
Tarjoukset ovat voimassa toistaiseksi. Vakuutukset voidaan kuitenkin
kilpailuttaa uudelleen, kun olosuhteet huomioon ottaen on järkevää ja
ajankohtaista.
Tarjotut palvelut ovat kilpailutuksen hoitajan toimesta yhdenmukaistettu,
joten liitteen mukainen hinnoittelu on vertailukelpoinen.
Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet:
Toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman hyväksytyn
tarjouksen tehnyt tarjoaja. Vakuutustarjouksen eri vakuutuslajit arvioidaan
yhtenä kokonaisuutena siten, että Työtapaturmavakuutuksen liitteenä
olevaa vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, eikä ryhmähenkivakuutusta
oteta mukaan vertailuun. Asiakas voi jättää jonkun vakuutusturvan
ottamatta, mikäli katsoo järkevämmäksi pitää riskin itsellään.
Työtapaturmavakuutusta koskien, vertailuun vaikuttaa pelkkä hinta.
Vakuutusehtojen kattavuuden osalta on määritykset
vakuutussuunnitelmassa.
Vertailtavana maksuna käytetään jäljempänä kuvattujen korvausmenoolettamien 1-2 mukaiset keskimääräistä maksua vuosilta 2019-2028.
Korvausmeno-olettamien tarjottuja maksuja vuosilta 2019-2028
painotetaan keskimääräisen maksun määrittelyssä seuraavasti:
Korvausmeno-olettama 1 painoarvo 75% ja Korvausmeno-olettama 2
painoarvo 25%. Korvausmeno-olettamaan 1 vakuutusmaksuun lasketaan
seurakunnan työtapaturman vakuutusmaksu yhteen, niin
erikoismaksuiset kuin taulustomaksuisetkin. Työtapaturmavakuutukset,
työtapaturmavakuutukseen liittyvä vapaa-ajan vakuutus ja
ryhmähenkivakuutus menevät samaan yhtiöön.
Vakuutukset hankitaan toistaiseksi voimassaolevina siten, että valittu
toimittaja sitoutuu hankintailmoituksessa, sekä tarjouspyynnössä
liiteasiakirjoineen asetettuihin ehtoihin. Asiakirjat täydentävät toisiaan.
Hankintalainsäädännön vastaiset sopimusmuutokset eivät ole mahdollisia
koko sopimuskauden aikana.
Tarjouspyynnön mukaisesti kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet
seurakunnat keskittävät vakuutuksen samaan yhtiöön.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto päättää, että Rovaniemen seurakunnan lakisääteinen
tapaturmavakuutuspalvelu hankitaan liitteen (LIITE 10) mukaisen
tarjousyhteenvedon pohjalta LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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11 asia
§ 92

Tilinpäätös vuodelta 2018
Kirkkoneuvosto allekirjoitti Rovaniemen seurakunnan tilinpäätöksen
vuodelta 2018 kokouksessaan 19.3.2019. Tämän jälkeen tilintarkastaja
on suorittanut loppuun vuoden 2018 tilintarkastuksen ja antanut
tilintarkastuskertomuksen 7.5.2019 (LIITE 11).
Kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluu tilinpäätöksen vahvistamisen
lisäksi myös vastuuvapauden myöntäminen kirkkoneuvoston jäsenille ja
muille tilivelvollisille. Tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. se vahvistaisi Rovaniemen seurakunnan ja hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen tilikaudelta 2018;
2. Rovaniemen seurakunnan tilikauden 2018 ylijäämä 253.042,96 euroa
kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille;
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille sekä muille
tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 93

Asuinhuoneiston myyntitoimeksianto/Ounasvaarantie/
Eliina Kokin rahasto
Rovaniemen seurakunnalla on muutamia ns. erityiskatteisia testamenttirahastoja, joissa varojen käyttötarkoitus on sidottu
testamenttimääräyksen johdosta.
Eliina Kokin rahasto on perustettu rahaston nimeä kantavan henkilön
tekemän testamentin johdosta vuonna 1999. (LIITE 12). Testamentissa
rahaston varojen käyttö on määrätty seurakunnan nuorten
musiikinharrastajien stipendirahastoon.
Rahaston pääoman muodostavat Asunto-osakeyhtiö Ounasvaarantien
osakkeet nrot 10719-11236, 40 kpl Sampon A osaketta sekä rahaston
pankkitilillä olevat varat.
Rahasto on viime vuosina antanut stipendejä musiikkiopiston oppilaille
sekä joinain vuosina tukenut seurakunnan lapsi- ja nuorisokuorojen
nuottien hankintaa sekä näiden leiri- ja esiintymismatkoja.
Rahaston pääomaan luettava 35,5 m2:n asunto (2 h+kk+kh) on nyt
tyhjillään. Asunto on siinä kunnossa, että se pystytään ilman
huoneistoremonttia vuokraaman uudelleen tai sitten on mahdollista
luopua siitä ja sijoittaa varat muulla tavoin.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto päättää, että Eliina Kokin rahaston omistama asuntoosake As Oy Ounasvaarantiessä laitetaan myyntiin. Vapautuvien varojen
uudelleen sijoittamisesta päätetään myöhemmin.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja valtuutti hallintojohtaja
Antti Jääskeläisen tekemään myyntitoimeksiannon.

13 asia
§ 94

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
julistustyön johtokunta 28.3., palvelutyön johtokunta 8.4., Keskikaupungin
alueneuvosto 11.4. ja viranhaltijapäätökset vk 20 saakka: hautaustoimen
päällikkö, johtava diakonianviranhaltija, johtava kanttori, kirkkoherra,
hallintojohtaja, talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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§ 95

Virkanimikkeen muutos / diakoniatyö

Palvelutyön johtokunta 15.5.2019 § 50
Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 95

Palvelutyön johtokunta 15.5.2019 § 50
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 24/1995 (liite 4) pohjalta osa
seurakuntamme diakonian viroista muutettiin (liite 5) kirkkovaltuuston
kokouksessa 12.2.1996 eri nimikkeille. Tässä yhteydessä diakonissa
[ ] hoitama diakonian virka (perustettu 1982) muutettiin
evankelisluterilaisen kirkon eläkeasetus nro 1044 (21.12.1973)
mukaisesti diakonissa virkanimikkeeksi, jotta nykyisen viranhaltijan
valintaoikeus säilyisi erityiseen eläkeikään. Samassa yhteydessä
päätettiin, että viran tullessa vastaisuudessa avoimeksi virkanimikkeen
harkinta otetaan uudelleen esille.
Virkanimikkeen muutos on syytä tehdä sen vuoksi, että
kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnassa on diakonian virkoja:
”Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran, kanttorin ja diakonian virka” (KJ
6:1). Diakonian viran pätevyysvaatimuksena on:
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n 1 momentin 7 kohdan b alakohdan
nojalla päättänyt seuraavaa / Nro 124 Kirkkohallituksen päätös tietyiltä
hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista 24.1.2017:
1§
Diakonian viran haltija ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevä
viranhaltija
Diakonian viran haltijalta sekä diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään
tekevältä vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240
opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
sairaanhoitaja (AMK).
Tutkinnon tulee sisältää vähintään 90 opintopistettä teologisia, kirkon ja
seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja seuraavasti:
1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia
opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2. Diakonian alan ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
3. Diakonian alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta
vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa
tai seurakuntayhtymässä;
4. Diakonian alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

Diakonissa [ ] on irtisanoutunut diakonissan virasta 1.11.2019 alkaen ja
siirtyy erityisen eläkeiän perusteella vanhuuseläkkeelle.
Ehdotus, M.K.

Palvelutyön johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että diakonissa [ ] hoitama diakonissan virka (KV
12.2.1996) muutetaan viranhaltijan eläkkeelle siirtymisajankohdasta
1.11.2019 alkaen diakonian viraksi.

Päätös

Palvelutyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että diakonissan virka muutetaan 1.11.2019 alkaen
diakonian viraksi.
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Virkanimikkeen muutos / diakoniatyö)

Kirkkoneuvosto 21.5.2019 § 95
Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää asian
palvelutyön johtokunnan esittämällä tavalla.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

15 asia
§ 96

Muut asiat
Kuultiin hallintojohtaja Antti Jääskeläisen infoa Napapiirin
kouluhankkeesta ja seurakunnan mahdollisesta osallistumisesta
tilakysymysten suunnitteluun.
Samuli Korteniemi kertoi postin viivästymisestä ja toivoi kirkkoneuvoston
kokousaineiston lähettämispäivän aikaistamista.
Terttu Luoma-aho tiedusteli kirkonkirjojen kuvauksesta.
Raili Kerolan asia koski työryhmän nimeämistä kirkkoherran ja
hallintojohtajan palkkausasiaa varten. Lisäksi hän kertoi terveiset
Kirkkopäiviltä.

16 asia
§ 97

Seuraavat kokoukset
Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset pidetään 11.6., 27.8., 24.9.,
22.10., 5.11. (klo 9-16), 26.11. ja 17.12.2019 klo 17.00.
Seuraava kirkkovaltuuston kokoukset pidetään 5.6., 13.11., ja 11.12.2019
klo 18.00.

17 asia
§ 98

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 29.5.-28.6.2019. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 22.5.28.6. kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
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18 asia
§ 99

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin virsi 571:1,2,4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.57.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Maarit Simoska

.

Raili Kerola
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