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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

ti 11.6.2019 klo 17.00-18.17

Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Raili Kerola
Samuli Korteniemi
Terttu Lehtola
Terttu Luoma-aho
Raimo Miettunen
Kimmo Niukkanen
Jari Paksuniemi
Asko Peuraniemi
Simo Rahtu
Maarit Simoska

Poissa
1 asia
§ 100

kirkkoherra, pj.
varapj.
(poissa §:n 103 käsittelyn ajan)

(saapui klo 17.18)

Pekka Lehto
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Pasi Kokko
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja, (poissa §:n 103 käsittelyn ajan)
vt. viestintäpäällikkö
sihteeri

-

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 119:1,6,7. Kirkkoherra Kari Yliräisänen piti alkuhartauden.
Hiljennyttiin rukoukseen.

Päätös

2 asia
§ 101

Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Simo Rahtu ja
Samuli Korteniemi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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3 asia
§ 102

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa
Muut asiat kuullaan Kimmo Niukkasen, Samuli Korteniemen ja Asko
Peuraniemen asiat.

4 asia
§ 103

Kolehtisuunnitelma 1.7.-31.12.2019
Kirkkoneuvoston jäsen Samuli Korteniemi ja hallintojohtaja Antti
Jääskeläinen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn
ajaksi.
Kirkkojärjestys edellyttää, että kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Kolehtisuunnitelmassa otetaan huomioon seurakunnan
keskeisten työmuotojen ja kristillisten yhdistysten ja
järjestöjen anomukset saada tukea hengelliseen toimintaansa.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto vahvistaa päiväjumalanpalvelusten kolehtisuunnitelman
ajalle 1.7.-31.12.2019. (LIITE 1). Kirkkoherra valvoo suunnitelman
noudattamista. Hänellä on perustellusta syystä oikeus hyväksyä muutos
kolehtisuunnitelmaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Kirkkoneuvoston jäsen Asko Peuraniemi saapui kokoukseen klo 17.18
tämän asian käsittelyn jälkeen.

5 asia
§ 104

Rovaniemen seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen
tarkennus
Rovaniemen seurakunta tukee talousarviovaroin lähetystyötä kirkon
virallisten lähetysjärjestöjen kautta: Suomen Lähetysseura, Suomen
ev.lut. Kansanlähetys, Medialähetys Sanansaattajat, Lähetysyhdistys
Kylväjä, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys ja Suomen Pipliaseura.
Rovaniemen seurakunnalla ja Suomen Lähetysseuralla on
palvelussopimus lähetystyöstä vuodelta 2016. Sopimuksessa
määritellään mm. seurakunnan tukemat lähetystyön kohteet. Sopimusta
on tarkennettu mm. työntekijöiden työtilanteiden muuttuessa.
Seurakunnan talousarvioon sisältyvä vuosittainen tuki Lähetysseuralle on
75 000 euroa.
Julistustyön johtokunta on käsitellyt seurakunnan ja Lähetysseuran
välistä palvelusopimusta kahdessa kokouksessaan (28.3.2019 § 21 ja
7.5.2019 § 31).

.

ROVANIEMEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto 11.6.2019

PÖYTÄKIRJA

6/2019

3

13.6.2019

(5 asia
§ 104

Rovaniemen seurakunnan ja Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen
tarkennus)
Kokous 28.3.2019
Rovaniemen seurakunnan Taiwanin nimikkolähetit ovat siirtyneet vuoden
2019 aikana määräajaksi Suomen Lähetysseuran sisällä uusiin
työtehtäviin. Tämän johdosta heidän työnsä tukemiseen
talousarviossa suunnattu 20 000 € on mahdollista kohdentaa uudelleen.
Määräaikaisen työjakson päätyttyä (2 v) lähetit todennäköisesti
palaavat Taiwanille.
Julistustyön johtokunta on keskustellut asiasta ja esittää
kirkkoneuvostolle, että lähettien työn tukemiseen varattu 20 000 €
kohdennetaan Taiwanin luterilaisen kirkon Hinschun seminaarityöhön,
jossa he työskentelivät ennen siirtymistä nykyisiin tehtäviin.
Kokous 7.5.2019
Seurakunnan ja SLS:n palvelusopimuksen perusteella seurakunta tukee
Kiinassa Yunnanin kristillistä neuvostoa 10 000 eurolla. Tukea on
kanavoitu eri teologisiin oppilaitoksiin ja seurakuntiin Yunnanin
maakunnassa. Lähetysseura ja Yunnanin kristillinen neuvosto ovat
sopineet, että em. tuki kohdennetaan suoraan Dalin raamattukoulun
oppilaiden tukemiseen. Raamattukoulusta valmistuu seurakuntiin
työntekijöitä (evankelistoja).
Julistustyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Yunnanin
kristilliselle neuvostolle suunnattu 10 000 euron kohdennetaan suoraan
Yunnanin kristillisen neuvoston alaisuudessa toimivalle Dalin
Raamattukoululle.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää
1) kohdentaa Taiwanin nimikkolähettien tuen 20 000 €
Taiwanin luterilaisen kirkon Hinschun seminaarin antamaan koulutukseen
vuosina 2019-2020. Seminaarille suunnattu tuki arvioidaan uudestaan
31.5.2021 mennessä.
2) että Yunnanin kristilliselle neuvostolle suunnattu 10 000 euron avustus
kohdennetaan suoraan Yunnanin kristillisen neuvoston alaisuudessa
toimivalle Dalin Raamattukoululle.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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6 asia
§ 105

Diakonian viran julistaminen haettavaksi
Rovaniemen seurakunnan diakonian virka vapautuu täytettäväksi
1.11.2019 lukien.
Viran kelpoisuusehdot on määritelty Kirkkohallituksen päätöksessä Nro
124 tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta vaadittavista tutkinnoista
(voimaan 1.9.2017).
Työ sijoittuu Saarenkylä-Nammankylät seurakunta-alueelle.
Erityisvastuuna kehitysvammaistyötä koko seurakunnan alueella.
Viranhoito edellyttää oman auton käyttöä.
Hakijan tulee olla konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen.
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaatimusryhmän 502
mukaisesti.
Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus (T-lomake) terveydentilastaan.
Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa diakonian viran haettavaksi ajalla 1.-23.8.2019 KirkkoHR:ssä.
Viranhaku päättyy 23.8.2019 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistaan lisäksi
seurakunnan verkkosivuilla sekä tehosteilmoituksena Kotimaa-lehdessä
1.8.2019.
2. nimetä viran täyttöä varten valmistelutyöryhmän, johon kuuluvat
kirkkoherra Kari Yliräisänen, palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja
Asko Peuraniemi, kirkkoneuvoston edustaja palvelutyön johtokunnassa
Terttu Lehtola ja johtava diakonianviranhaltija Markku Kukkonen.
3. että haastattelutilanteeseen voivat osallistua myös kirkkoneuvoston ja
palvelutyön johtokunnan jäsenet sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajat.

Päätös

.

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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7 asia
§ 106

Tavivaaran krematorion tuhkauslaitteiston hankinta/ Markkinaoikeuden
päätös (päätös 238/19, dnro 2018/343)
Markkinaoikeus on 16.5.2019 antanut päätöksen nro 238/19 Höganäs
Borgestad Oy:n (ent. Tekmur Oy) tekemän valituksen johdosta. Valitus
on koskenut Rovaniemen seurakunnan hauta- ja kiinteistötoimen
johtokunnan hankintapäätöstä 22.8.2018 § 28.
Höganäs Borgestad Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti
kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja
velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä
muuttamalla hankintapäätöstä valitsemalla valittajan tarjous
tarjouskilpailun voittajaksi ja toissijaisesti kumoaa muutoksenhaun
kohteena olevan hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että
markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiön korvaamaan sen
arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.412,50 eurolla.
Valituksen perusteluissa esitetään, että tarjouskilpailun voittaneen GEM
Matthews International s.r.l:n (jatkossa GEM) krematoriouunin
keskimääräinen kulutus ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla
kolmen kuukauden jälkeen käyttöönotosta 25-30 litraa sisältäen uunin
lämmityksen vaan vähintään 35 litraa. Lisäksi valituksen perusteluissa
esitetään, että GEM:n ilmoitus, että sillä on huolto- ja varaosaverkosto
Suomessa, on virheellinen, koska GEM:llä ei ole tosiasiassa Suomessa
huolto- eikä varaosaverkostoa eikä yhtään huoltomiestä, koska se
hankkii varaosat Italiasta. Voittanut GEM on ilmoittanut, että sillä on
suomenkielinen puhelintuki, vaikka se on järjestänyt puhelintuen Italiasta
käsin ja puhelintuki annetaan englanniksi.
GEM on vastauksessaan todennut, että sen tarjouksessaan antamat
tiedot ovat oikeat ja se on niihin sitoutunut ja sen tarjoama krematoriouuni
on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Lisäksi GEM esittää,
että sen suomalainen yhteistyöyritys toimii agenttina ja huollon tukena ja
sillä on kyvykkyys toimia paikallisena huolto- ja varaosakeskuksena ja
että tällä yrityksellä on vuodesta 2015 lähtien ollut voimassa
sopimukseen perustuva kumppanuus GEM:n kanssa. Tällä yrityksellä on
käytännön kokemusta tuhkausuuneista ja se tarjoaa muun ohessa tukea
suomen kielellä puhelimitse ja sillä on varaosia varastoituna Tampereella.
Markkinaoikeus toteaa päätöksessään, että tarjoaja vastaa tarjouksensa
sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen
perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa
tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin.
Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen GEM:n tarjous ei ole sisältänyt
varaumaa tai ehtoa, josta hankintayksikkö olisi voinut päätellä, ettei
tarjouspyynnön edellytys 25-30 litran polttoaineen kulutuksesta tuhkausta
kohden täyty eikä siten hankintayksikkö ole hankintapäätöstä tehdessään
menetellyt virheellisesti.
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(7 asia
§ 106

Tavivaaran krematorion tuhkauslaitteiston hankinta/ Markkinaoikeuden
päätös (päätös 238/19, dnro 2018/343)
Sen sijaan markkinaoikeus katsoo, että GEM ei ole tarjouksessaan
toimittanut tarjouspyynnössä vaadittuja suomenkielisiä asiakirjoja, missä
olisi todettu tai mistä olisi ilmennyt, että uunin kulutus tuhkauslämpötilaan
ajettaessa olisi 0 - 110 litraa tai että uunin kulutus tuhkausta kohden
tuhkauslämpötilassa olisi 0 - 25 litraa. Näin ollen hankintayksikkö on
menetellyt virheellisesti antaessaan voittaneelle tarjoajalle laatupisteitä
näiltä osin. Lisäksi markkinaoikeus katsoo, laatupisteitä ei olisi saanut
antaa myöskään varaosaverkostosta Suomessa, koska GEM:n
tarjouksessa ei ole esitetty tarjouspyynnössä laatupisteiden saamiseksi
edellytettyä selvitystä.
Lopputuloksena markkinaoikeus kumoaa Rovaniemen seurakunnan
hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan 22.8.2018 tekemän
hankintapäätöksen § 28 ja kieltää Rovaniemen seurakuntaa tekemästä
hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella 40.000 euron sakon
uhalla. Lisäksi Rovaniemen seurakunta velvoitetaan korvaamaan
Höganäs Borgestad Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.000 eurolla.
Markkinaoikeus toteaa päätöksessään vielä, että hankintayksikkö voi
vertailla tarjoukset uudelleen ja tehdä uuden perustellun
hankintapäätöksen.

Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto merkitsee markkinaoikeuden päätöksen nro 238/19
tiedokseen (LIITE 2).

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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8 asia
§ 107

Ylimmän johdon palkkausasia
Kirkkoneuvosto päätti 25.4.2019 §:n 77 kohdalla (Salassa pidettävä asia.
vuoden 2019 järjestelyerän (1,6 %) käytöstä
ylimmän johdon osalta 1.4.2019 alkaen määräaikaisesti 31.3.2020
saakka.
JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29 k.)

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että ylimmän johdon kanssa aloitetaan
keskustelut tavoitteiden asettamiseksi.
Kirkkoneuvosto 11.6.2019 § 107
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A1/2019 (LIITE 3) on ohjeita
seurakunnille palkantarkistusten toteuttamiseen 1.4.2019 alkaen. Siinä
on ohjeita myös ylimmän johdon osalta.
Luottamushenkilöpäättäjillä on valta ja vastuu ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän soveltamisesta seurakunnassa. Asian luonteen
vuoksi palkasta neuvotellaan henkilön itsensä, ei pääsopijajärjestön
edustajan/luottamusmiehen, kanssa. Tämä johtuu siitä, että ylimmän
johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien katsotaan edustavan
työnantajatahoa.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä on kokonaispalkkaus, jossa otetaan
huomioon tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus ja vastuullisuus sekä
viranhaltijan ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen.
Ehdotus, hntoj

Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on ylimmän johdon
(kirkkoherra ja hallintojohtaja) kanssa yhdessä neuvotellen määritellä
heidän työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden
sekä ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden
arvioimiseksi sellaiset kriteerit, joiden pohjalta kirkkoneuvosto voi
peruspalkan määritellä myös jatkossa. Työryhmän puheenjohtajana toimii
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Päätös

Kirkkoneuvosto päätti, että työryhmään kuuluu kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Raili Kerola (pj.), Terttu Luoma-aho ja Maarit
Simoska.

9 asia
§ 108

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa:
julistustyön johtokunta 7.5., palvelutyön johtokunta 15.5.,
viranhaltijapäätökset vk 23 saakka: hautaustoimen päällikkö,
nuorisopastori, kiinteistöpäällikkö, kirkkoherra, hallintojohtaja ja
talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.
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10 asia
§ 109

Muut asiat
Kimmo Niukkasen kiinnitti huomiota Rovaniemen kirkon
paloturvallisuuteen. Kiinteistöpäällikkö ja pelastuslaitos kartoittavat asiaa.
Samuli Korteniemi toivoi Rauhanyhdistyksen Kesäseuraradion
tiedottamista seurakunnan viestintäkanavilla. Seurakunta informoi myös
muiden hengellisten liikkeiden kesäjuhlista.
Asko Peuraniemi pyysi kiinnittämään huomiota saarnojen pituuteen ja
sisällölliseen laadukkuuteen ja pappien pukeutumiseen sekä toivoi
parannusta kirkkosalin takaosan valaistukseen.

11 asia
§ 110

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 27.8.2019 klo 17.00.

12 asia
§ 111

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 19.6.-19.7.2019.
Nähtävilläolosta ilmoitetaan 6.6.-19.7. kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.

13 asia
§ 112

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Laulettiin virsi 571:1,4. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17 ja
toivotti kaikille virkistävää ja siunattua kesän aikaa.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Simo Rahtu

.

Samuli Korteniemi

