RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 10.09.2018

KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 10.09.2018 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 14.9.2018-15.10.2018 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 3.9.2018

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 03.09.2018 – 15.10.2018
Rautalampi 16.10.2018

Suvi Iso-Herttua, kirkkoherran vs
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KOKOUSKUTSU
Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina 10.9.2018
klo 18.00 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019
Maanvuokrasopimuksen uusiminen Miikka ja Mari Ahonen
Maanvuokrasopimuksen uusiminen Nikolay Pavlov
Maanvuokrasopimuksen uusiminen Tauno Häyrisen perikunta
Kirkkoherran vaali
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 3.9.2018

Olli Markkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2018
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

10.9.2018 KLO 18.00-18.30
SEURAKUNTATALOLLA

JÄSENET:
-Annala Pekka
+Hintikka-Varis Sari
+Hotti Anu
+Huuskonen Matti
+Hämäläinen Merja
+Jalkanen Sirpa
+Jääskeläinen Veera
+Karjalainen Jaakko
+Korhonen Hannu
+Lundberg Lauri
+Markkanen Olli
+Nenonen Minja-Riina, läsnä 1§-4§ sekä 9§, poistui kokouksesta klo 18.17
+Puranen Eeva-Liisa
+Varis Paula
-Vesterinen Arto
Varajäsenet:
+Palokangas Risto
-Hytönen Raimo
-Hiironen Riitta
MUUT LÄSNÄ
+Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+Pakarinen Jaana, talouspäällikkö, sihteeri
+Ritari Teppo, lääninrovasti, läsnäolo- ja puheoikeus § 9

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja

Jaana Pakarinen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla
Sari Hintikka-Varis
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Matti Huuskonen
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 §.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon
ajan ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille 3.9.2018. Ilmoitus kokouksesta ja pöytäkirjan
nähtävillä olosta on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 3.9.2018
ESITYS: Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5
§:n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4
§:n mukaisesti päätösvaltainen.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
KJ 7:3,3. Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta
kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan
jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen
sijaansa.
ESITYS: Käsitellään kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä sekä todetaan estyneiden varajäsenet.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Esteestä oli ilmoittanut Pekka Annala, esteestä ei ollut ilmoittanut
Arto Vesterinen. Kokoukseen varajäsenenä oli kutsuttu: Risto Palokangas.

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Työjärjestystä muutettiin niin, että § 9 käsiteltiin heti
järjestäytymispykälien jälkeen.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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4§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n 1-2 momentin mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä
pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
kokouksen pöytäkirjan.
ESITYS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Hintikka-Varis ja Matti Huuskonen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5§
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
Kirkkoneuvosto 29.05.2018 § 7
Kirkkolaki 15 luku 2 § 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
VUOSI
VEROTULOT

2014

2015

2016

604 036

629 362

579 760

2017
578 701

Verotulot 1.1.-31.5.2018 243 877,00 ja kirkkohallituksen maksama yhteisöveron jako-osuus
26 636,75.
Arvio verotuloista vuodelle 2018 505 000,00 ja valtionrahoitus 64 000,00.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentiksi vuodelle 2019
vahvistetaan 1,75%.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 10.09.2018

6

6§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 29.5.2018 § 10
Mari ja Miikka Ahoselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.8.2018. Tontti sijaitsee
osoitteessa Uimalantie 5. Tontin pinta-ala 1506 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 01.09.2018-31.08.2048. Vuosivuokra 444,00 eur.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle
1.9.2018-31.8.2048. Vuosivuokra 1.9.2018 alkaen 444,00 eur. Pinta-ala 1506 m2. Vuokra
sidotaan maaliskuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
7§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 10.7.2018 § 5
Nikolay Pavloville vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 19.9.2018. Tontti sijaitsee osoitteessa
Kanervapolku 5. Tontin pinta-ala 1350 m2. Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 20.9.201819.09.2048. Vuosivuokra on 240 eur.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään uusi vuokrasopimus ajalle
20.9.2018 -19.9.2048. Vuosivuokra 20.9.2018 alkaen on 240 eur. Vuokra sidotaan syyskuun 2018
elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
8§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 28.8.2018 § 7
Tauno Häyriselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 19.09.2018. Tontti sijaitsee osoitteessa
Kanervapolku 2 as 1, 77700 Rautalampi. Pappilan tilaan R:no 18:340 kuuluva vuokrattava alue
on 737 m2. Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 20.09.2018 – 19.09.1948 Tauno Häyrisen
perikunnan nimiin. Vuosivuokra on 130,00 eur.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle
20.09.2018-19.09.2048 Tauno Häyrisen perikunnalle. Vuosivuokra 20.9.2018 alkaen 130,00 eur.
Pinta-ala 737 m2. Vuokra sidotaan syyskuun 2018 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus
esitetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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9§
KIRKKOHERRAN VAALI
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli julisti 14.12.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherran
viran haettavaksi 15.2.2018 mennessä. Virka tulee täytettäväksi 1.1.2019 lukien. Seurakunnan
pyynnöstä tuomiokapituli päätti, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa
kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen edellyttämäksi välillisen vaalin valmistelijaksi tuomiokapituli
määräsi lääninrovasti Teppo Ritarin.
Määräaikaan mennessä Rautalammin kirkkoherran virkaa haki yksi henkilö, pastori, ekonomi,
Anssi Massinen.
Kirkkoherran viran täytössä muodollinen kelpoisuus käsittää kirkon jäsenyyden, konfirmaation,
tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot, pappisvihkimyksen,
pastoraalitutkinnon, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä kielitaidon.
Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavaa harkinnanvaraisempaa ominaisuuksien
kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan mm. virkaa hakevan kypsyneisyyttä, nuhteetonta käytöstä,
riittävää kokemusta tai terveydentilaa. Osana sopivuuden arviointia tuomiokapituli on haastatellut
Anssi Massista. Tämän ja muun valmistelutyön perusteella Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
on 25.5.2018 antanut lausuntonsa kirkkoherran viran hakijasta.
Lausuntoon liittyy tuomiokapitulin suorittamasta haastattelusta tehty erillinen muistio, joka on
julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24 §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävä. Tämän
muistion tietosisältö annetaan valitsijoiden käyttöön.
Kirkkoherran viran hoitajalle asetettujen yleisten vaatimusten lisäksi Rautalammin seurakunta
edellyttää kirkkoherran virkaan valittavalta monipuolista hallinnon, talouden ja johtamisen
asiantuntemusta.
Tuomiokapitulin tekemä arviointi sopivuudesta voidaan nähdä myös tuomiokapitulin ilmoituksena
seurakunnalle, että sopivaksi todetulla hakijalla on muodollisen kelpoisuuden lisäksi myös
edellytykset hoitaa juuri kyseisen seurakunnan kirkkoherran virkaa sen erityiset tarpeet huomioon
ottaen. Seurakuntalaisten on näin ollen voitava luottaa siihen, että tuomiokapitulin kelpoiseksi
toteama hakija kykenee hoitamaan kyseistä kirkkoherran virkaa.
Hakijan muodollisen kelpoisuuden tarkastelua (§ 78/24.5.2018/Kuopion tkli)
Anssi Massinen on syntynyt 24.4.1968 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Leppävirran lukiosta 1987. Hän
on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 15.9.2003 ja vihitty papiksi
Lapualla 22.10.2003. Hän on suorittanut pastoraalitutkinnon 4.6.2008 arvosanalla hyvä (17,5/20)
ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 19.11.2008 arvosanalla hyvä (2/3).
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Anssi Massinen on saanut suomenkielisen koulusivistyksen ja kirjoittanut teologian kandidaatin
tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen suomen kielellä. Teologian kandidaatin tutkintoon kuuluva
kielikoe: ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito, Suorituspvm:15.9.2003. Helsinki. Anssi
Massinen on suorittanut Jyväskylän yliopistossa ekonomin (KTM) tutkinnon kansantalouden
koulutusohjelmasta 19.9.1991.
Työura pappina:
Kauhavan seurakunta, seurakuntapastori, ma 1.9.2017 – 4.2.2018
Kauhavan seurakunta, seurakuntapastori, ma 20.3.2017 – 31.8.2017
Kurikan seurakunta, aluekappalainen IV, vt, 1.1.2016 -31.5.2016
Kurikan seurakunta, srk-pastori 1.1.2016 – 31.8.2017
Jalasjärven seurakunta, kirkkoherra, vt. 1.10.2014 – 31.12.2015
Jalasjärven srk, srk-pastori 1.1.2005 -31.12.2015
Muuramen seurakunta, srk-pastori työaika 15 % / 100% 1.1.2004 – 31.12.2004
Muuramen seurakunta, srk-pastori työaika 20 % / 100% 1.11.2003 – 31.12.2003
Anssi Massisella on ollut viran hakupäivään mennessä palvelusta pappisvirassa kokoaikaisesti
yhteensä 15 vuotta 2,5 kuukautta. Tästä ajasta kirkkoherran viran hoitoa yhteensä 1 vuosi 3
kuukautta. Lisäksi Anssi Massinen on hoitanut kahteen kertaan yhdistelmävirkaa, johon on
kuulunut sekä seurakuntapastorin että talouspäällikön tehtävät. Vuoden 2004 ajan papin viran
hoidon osuus oli 15 % ja vuonna 2003 1.11. – 31.12.2003 20 %.
Johtopäätös hakijan kelpoisuuden toteamiseksi suoritetusta valmistelusta
Tuomiokapituli antoi 24.5.2018 kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 § 3 momentin nojalla
Rautalammin seurakunnalle seuraavan lausunnon:
a) Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 § nojalla tuomiokapituli toteaa, että pastori
Anssi Massinen on kelpoinen Rautalammin seurakunnan kirkkoherran virkaan ja
b) arviointinaan tuomiokapituli lausuu, että pastori Anssi Massisella on hyvät
edellytykset hoitaa Rautalammin seurakunnan kirkkoherran virkaa.
c) Tuomiokapituli pyytää Rautalammin kirkkovaltuustolta päätöstä siitä,
antaako tuomiokapituli Rautalammin seurakunnan kirkkoherran virkaan
viranhoitomääräyksen virkaa ainoana hakijana hakeneelle pastori Anssi
Massiselle vai julistaako tuomiokapituli kirkkoherran viran uudelleen
haettavaksi.
Seurakunnan päätösprosessi
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.8.2018 § 5 ehdollisesti päättänyt valittavan kirkkoherran
virkapaikaksi Rautalammin seurakunnan virastotalon, ja edellyttäen, että kirkkovaltuusto valitsee
pastori Anssi Massisen Rautalammin seurakunnan kirkkoherraksi, kirkkoneuvosto on päättänyt,
että kirkkoherran viran kokonaispalkkaus on 1.1.2019 alkaen Kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen 2018–2020 liitteessä 7 mainitun K 10 -hinnoitteluryhmän mukaisesti 4200
euroa kuukaudessa.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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Kun kirkkovaltuusto on tehnyt päätöksensä, sen on lähetettävä kirkkoherran viran
hakemusasiakirjat ja ote pöytäkirjasta tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä
ilmoitus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi. Jos päätös on hakijan
kannalta myönteinen, tuomiokapituli antaa hänelle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston
päätöksen tultua lainvoimaiseksi.
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.
Kirkkovaltuusto voi pitää kirkkoherran valinnan julkisena, kun salassa pidettävien asiakirjojen
asiasisältöä ei tuoda esiin tai päättää pitää kirkkovaltuuston kokouksen suljettuna hakijasta
käytävän keskustelun ajan.
ESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
- myöntää vaalin valmistelijalle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi,
- käy keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneesta (tarvittaessa suljetuin ovin),
- päättää, pyytääkö se tuomiokapitulia antamaan viranhoitomääräyksen Rautalammin seurakunnan
kirkkoherran viran ainoalle hakijalle, pastori Anssi Massiselle, vai pyytääkö se tuomiokapitulia
julistamaan viran uudelleen haettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti myöntää vaalin valmistelijalle läsnäolo- ja
puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi. Kirkkovaltuusto päätti pyytää tuomiokapitulia
julistamaan viran uudelleen haettavaksi.

10 §
ILMOITUSASIAT
Kirkkohallitus on myöntänyt harkinnanvaraista avustusta 100 000 euroa vuodelle 2018.
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11 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN SEKÄ KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
ESITYS: Kirkkovaltuuston pöytäkirjaan liitetään seuraavat muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus:

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.
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