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Aika
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Paikka

kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Läsnä

jäsenet:
Kari Yliräisänen
Janne Kaisanlahti
Pertti Ahokas
Ville-Pekka Jokela
Raili Kerola
Mirja Mäntymäki
Kimmo Niukkanen
Aino Paananen
Leena Pernu
Asko Peuraniemi
Jukka Vaara

Poissa
1 asia
§ 26

kirkkoherra, pj.
vpj.
saapui klo 16.40

Terttu Luoma-aho
Heikki Salo

kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.

Antti Jääskeläinen
Harriet Urponen
Pirkko Rytilahti

hallintojohtaja
viestintäpäällikkö
sihteeri

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laulettiin virsi 173:1,2.

Päätös

2 asia
§ 27

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

Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Raili Kerola ja
Kimmo Niukkanen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

3 asia
§ 28

Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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4 asia
§ 29

Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sairaalasielunhoitajan
määräaikaisen viran täytöstä 2018-2019
Rovaniemen seurakunnan yksi sairaalasielunhoitajan virka on ollut
täytettynä määräaikaisena 31.12.2017 saakka. Määräaikaisuus on ollut
kytkettynä Lapin sairaanhoitopiirin yksiköiden järjestelysuunnitelmiin.
Näillä näkymin on tieto, että LSHP:ssä mahdolliset muutosjärjestelyt
toteutuisivat seuraavan viiden vuoden kuluessa.
Virka on päätetty jatkaa määräaikaisena vuodet 2018-2019.
Kokouksessaan 19.12.2017 kirkkoneuvosto päätti täyttää viran julkisella
ilmoittautumismenettelyllä tuomiokapitulin kautta. Samalla kirkkoneuvosto
nimesi virantäyttöä valmistelemaan työryhmän: Pertti Ahokas, Raili
Kerola, Asko Peuraniemi, Lauri Kinnunen ja Kari Yliräisänen.
Tuomiokapitulin virantäyttöilmoituksessa todetaan:
Rovaniemen seurakunnassa on avoinna sairaalasielunhoitajan
määräaikainen virka ajalle 1.1.2018–31.12.2019. Virka täytetään
sopimuksen mukaan.
Sairaalasielunhoidon tuntemus sekä alaan liittyvä muu soveltuva koulutus
tai työkokemus voidaan katsoa eduksi. Viran palkkaus määräytyy
vaativuusryhmän 602 mukaisesti. Virka edellyttää suomen kielen
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.
Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Teologian maisterit otetaan virantäytössä huomioon.
Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin
26.1.2018 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Määräaikaan mennessä tuli 23 hakemusta. (LIITE 1, tuomiokapitulin
lausuntopyyntö, virantäyttöilmoitus, hakijayhteenveto, hakemukset ja
CV:t). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
Hakijoissa oli kolme pastoria, 18 teologian maisteria. Kahdella hakijoista
ei ollut hakuajan päättyessä vaadittua TM-tutkintoa ja yksi hakijoista ei
ollut kirkon jäsen hakuajan päättyessä. Kolmea viime mainittua ei
huomioitu valmisteluprosessissa.
Valmistelutyöryhmä päätti, huomioiden hakuilmoituksen maininnan
”sairaalasielunhoidon tuntemus ja alaan liittyvä muu soveltuva koulutus
tai työkokemus voidaan katsoa eduksi”, kutsua haastatteluun seitsemän
hakijaa: TM Kimmo Enckellin, TM Kaiju Neiglickin, pastori Pirjo
Parviaisen, TM Jenni Pihajoen, TM Minna Savolan, pastori Susanna
Sirviön ja TM Oscar Toivasen.
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Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sairaalasielunhoitajan
määräaikaisen viran täytöstä 2018-2019)
Valmistelutyöryhmä kokoontui viisi kertaa. Valmisteluryhmän tavoitteena
oli asettaa hakijat tuomiokapitulin vaatimaan perusteltuun järjestykseen
1-3. Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen järjestyksestä. Kolme jäsentä
ehdottaa ensimmäiselle sijalle TM Kimmo Enckelliä, kaksi jäsentä pastori
Susanna Sirviötä. Ehdotuksissa muille sijoille tuli enemmän hajontaa.
(LIITE 2 valmisteluryhmän muistio). Salassa pidettävä. JulkL (621/1999) 24.1. §:n 29 k.
(LIITE 3 sairaalapappien toimittamat suositukset). Salassa pidettävä. JulkL
(621/1999) 24.1. §:n 29 k.

Määräaikainen sairaalasielunhoitajan virka on päätetty täyttää
määräaikaisena vuodet 2018-2019. Ratkaisulla taataan
sairaalasielunhoitotyöhön vakiintumista ja pitkäjänteistä jatkuvuutta
työntekijöiden vaihtumisten jälkeen.
Virantäytössä on huomioitava seurakunnan tarve täyttää virka heti
vuoden 2018 alusta. Virka pyrittiin täyttämään syksyllä 2017 sisäisen
haun kautta, jotta viranhoitaja saataisiin heti vuoden alusta, koska
sairaalasielunhoidossa oli syksyn 2017 ajan vain kaksi työntekijää.
Sisäinen hakumenettely ei johtanut ratkaisuun.
Haastatelluista kuusi (Enckell, Neiglick, Parviainen, Pihajoki, Savola ja
Toivanen) olivat valmiita ottamaan viran vastaan viimeistään 1.4. alkaen.
Sirviö piti itselleen todennäköisimpänä vaihtoehtona vuodenvaihdetta
2018-2019.
Sairaalasielunhoito on erityisosaamista vaativa työ, joka samalla
edellyttää työntekijältä sisäistä motivoituneisuutta ja kykyä henkiseen ja
hengelliseen auttamistyöhön moni-ilmeisessä sairaalaympäristössä.
Päätösehdotuksessa on huomioitu hakijoiden koulutus ja työkokemus.
Eduksi on katsottu hakuilmoituksessa ilmaistu ”sairaalasielunhoidon
tuntemus, alaan liittyvä muu soveltuva koulutus tai työkokemus”.
Kokonaisuudessa on huomioitu myös haastattelut.
Viranhoitoon liittyvästä erityiskoulutuksesta päätetään erikseen.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli pyytää kirkkoneuvostoa antamaan
perustellun lausunnon KL 6:11 perusteella sairaalasielunhoidon virkaan
kiinnostuksensa ilmaisseista. Seurakuntaa pyydetään asettamaan
lausunnossa 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo
heitä tehtävään.
Palvelutyön johtokunnan (15.2.2018) lausunto syntyi äänestyksen
tuloksena. Johtokunta ehdottaa äänin 4-2 hakijoiden järjestykseksi
esittelijä Lauri Kinnusen ehdotuksen mukaisesti: 1) Kimmo Enckell, 2)
Jenni Pihajoki.
Pertti Ahokkaan ja Asko Peuraniemen kannattamassa vastaesityksessä
järjestys on: 1) Susanna Sirviö, 2) Kaiju Neiglick.
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Lausunto Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sairaalasielunhoitajan
määräaikaisen viran täytöstä 2018-2019)

Ehdotus, khra

Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulille, että Rovaniemen seurakunnan
määräaikaista sairaalasielunhoitajan virkaa täytettäessä hakijoiden
järjestys on 1. Kaiju Neiglick, 2. Kimmo Enckell, 3. Jenni Pihajoki.

Päätös

Ville-Pekka Jokela saapui kokoukseen klo 16.40 tämän asian käsittelyn
aikana, ennen päätöksentekoa.
Asko Peuraniemi esitti Janne Kaisanlahden kannattamana asian
palauttamista uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa kirkkoneuvoston
kokouksessa 27.2.2018.
Palauttamisesta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin
puheenjohtajan esittämä nimenhuutoäänestys. Ne, jotka olivat asian
käsittelyn jatkamisen kannalla, sanoivat JAA ja ne, jotka olivat
palauttamisen kannalla, sanoivat EI. Suoritetussa äänestyksessä
annettiin neljä JAA- ääntä ja seitsemän EI- ääntä. Puheenjohtaja totesi,
että äänestyksen tuloksen mukaan kirkkoneuvosto siirtää asian käsittelyn
kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen 27.2.2018. Äänestysluettelo
on pöytäkirjan liitteenä.
Ko. kokoukseen kutsutaan kuultavaksi sielunhoitotyön vastaava,
sairaalapastori Lauri Kinnunen.

5 asia
§ 30

Irtisanoutuminen kanttorin virasta / Riikka Haapamäki
Kanttori Riikka Haapamäki on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen
Rovaniemen seurakunnan kanttorin virasta 1.3.2018 lukien.
(LIITE4).

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto toteaa, että kanttori Riikka Haapamäki irtisanoutuu
Rovaniemen seurakunnan kanttorin virasta 1.3.2018 lukien.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 31

Pöytäkirjat
Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: palvelutyön
johtokunta 30.1., Keskikaupungin alueneuvosto 6.2., KorkalovaaraOunasjoen alueneuvosto 22.1., Ounasvaara-Alakemijoen alueneuvosto
10.5., 30.8. ja 28.9.2017, Saarenkylä-Nammankylät-Yläkemijoen
alueneuvosto 17.5. ja 19.9.2017. Viranhaltijapäätökset, vk 7/2018 saakka
hautaustoimen päällikkö, johtava diakonianviranhaltija, lapsityön pastori,
kiinteistöpäällikkö, hallintojohtaja, johtava kanttori, kirkkoherra,
tietohallintopäällikkö ja talouspäällikkö.

Ehdotus, khra

Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen.

7 asia
§ 32

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8 asia
§ 33

Seuraava kokous
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 27.2.2018 klo 17.00.

9 asia
§ 34

Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo
Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen.
Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
Rauhankatu 70:ssä 28.2.-3.4. Nähtävilläolosta ilmoitetaan 22.2.-3.4.2018.
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

10 asia
§ 35

Kokouksen päättäminen ja päätösrukous
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.

Kokouksen puolesta

Kari Yliräisänen
puheenjohtaja

Pirkko Rytilahti
sihteeri

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

Raili Kerola

Kimmo Niukkanen
.

