RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 24.10.2017

KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 24.10.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.10.2017-27.11.2017 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 16.10.2017

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 16.10.2017-27.11.2017
Rautalampi 28.11.2017

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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KOKOUSKUTSU
Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Tiistaina 24.10.2017.2017 klo 18.00 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2018
Riitta Hännisen maanvuokrasopimuksen uusiminen
Marie Jalkasen maanvuokrasopimuksen uusiminen
Taloussäännön hyväksyminen
Lausunto tuomiokapitulille koskien kirkkoherran viran julistamista haettavaksi ja
viran erityisistä tarpeista sekä pyyntö tuomiokapitulille kirkkoherran vaalin
vaalitavasta
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 16.10.6.2017

Olli Markkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2017
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA

24.10.2017 KLO 18.00-19.00
SEURAKUNTATALOLLA

JÄSENET:

POISSAOLON SYY

-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
+Puranen Eeva-Liisa
+Varis Paula
+Vesterinen Arto

-

-

Varajäsenet:
-Palokangas Risto
+Hytönen Raimo
-Hiironen Riitta
MUUT LÄSNÄOLLEET
+Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+Manninen Tuula, talouspäällikkö, sihteeri

KIRKKONEUVOSTON JÄSENET

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja

Tuula Manninen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla
Veera Jääskeläinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Jaakko Karjalainen
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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 jäsenelle: 16.10.2017. Ilmoitus kokouksesta ja pöytäkirjan
nähtävillä olosta on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 16.10.2017
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. Esteet: Annala Pekka, työmatka, Nenonen Minja-Riina , esteestä
ei ole ilmoitettu. Varajäseninä kokoukseen kutsuttu: Palokangas Risto, toinen kokous, Hytönen
Raimo.

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.
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 Veera Jääskeläinen ja Jaakko Karjalainen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

5§
TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018

Kirkkoneuvosto 17.7.2017 § 6
Kirkkolaki 15 luku 2 § 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
VUOSI

2013

2014

2015

2016

VEROTULOT

599 705

604 036

629 362

579 760

Verotulot 1.1.-30.9.2017 414 832,00 ja kirkkohallituksen maksama yhteisöveron jako-osuus
48 305,25. Arvio verotuloista vuodelle 2017 560 000,00 ja valtionrahoitus 65 500,00.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että veroprosentiksi vuodelle 2018
vahvistetaan 1,75 %.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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6§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 18.7.2017 § 7
Riitta Hänniselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 30.9.2017. Tontti sijaitsee osoitteessa
Opintie 1. Tontin pinta-ala 1473 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 1.10.2017-30.9.2047. Vuosivuokra 275,00.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 01.10.201730.9.2047. Vuosivuokra 1.10.2017 alkaen 275,00. Pinta-ala 1473 m2. Vuokra sidotaan kesäkuun
2017 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

7§
MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN
Kirkkoneuvosto 18.7.2017 § 8
Marie Jalkaselle vuokratun tontin vuokrasopimus päättyy 31.8.2017. Tontti sijaitsee osoitteessa
Satakielistentie 9. Tontin pinta-ala 140 m2.
Uusi vuokrasopimus on valmisteltu ajalle 1.9.2017-31.8.2047. Vuosivuokra 32,00.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että tehdään uusi maanvuokrasopimus ajalle 01.09.201731.8.2047. Vuosivuokra 1.9.2017 alkaen 32,00. Pinta-ala 140 m2. Vuokra sidotaan kesäkuun
2017 elinkustannusindeksiin. Tontin vuokraus esitetään tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
8§
TALOUSSÄÄNTÖ
Kirkkoneuvosto 11.10.2017 §
Kirkkohallituksen yleiskirje 2/20017
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja
tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään
kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa
talousarviosta, talouden tasapainosta. tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja
talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä
kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toimita- ja
taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja
tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit
erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin sääntöihin on päivitetty
kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset.
Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien jako.
Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon
laintarkastustoimikunta.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten irtaimiston hoito. Mallista on poistettu maininta seurakunnan rahan lainaamisesta
toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja
taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän verkkosivuilla.
Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella
seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen
käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavirrat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen
varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa mukaisilla tasetileillä. Rahaston
pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit,
merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin luonteensa mukaisille tileille.
Joidenkin pykälien jälkeen on kursiivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja esimerkkejä
seurakuntatalouden tueksi ja mallin tulkitsemiseksi.
Sääntömallissa on useita kohtia, joissa on erotettu kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto
kauttaviivalla eri virkanimikkeistä. Seurakuntatalouden on omassa säännössään poistettava
ylimääräiset nimikkeet ja jätettävä tai lisättävä se nimike, joka seurakuntataloudessa on käytössä.
Joissakin tapauksissa päätösvalta voidaan jättää kirkkoneuvostolle tai yhteiselle
kirkkoneuvostolle. Erityisen tärkeää on huomioida sääntömallin 2 §:ssä mainittu taloudesta
vastaava viranhaltija, joka muun muassa allekirjoittaa seurakuntatalouden tilinpäätöksen yhdessä
kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston kanssa. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava
mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä
kirkkoneuvostossa ja esitettävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Taloussääntö lähetetään liitteenä.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan taloussäännön
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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9§
LAUSUNTO TUOMIOKAPITULILLE KOSKIEN KIRKKOHERRAN VIRAN JULISTAMISTA
HAETTAVAKSI JA VIRAN ERITYISISTÄ TARPEISTA SEKÄ PYYNTÖ
TUOMIOKAPITULILLE KIRKKOHERRAN VAALIN VAALITAVASTA
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin merkittyä 17.8.2017 tiedoksi Pekka Tuovisen
irtisanoutumisen Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirasta tuomiokapituli on kokouksessaan
31.8.2017 päättänyt pyytää Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa siitä,
julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja mitkä ovat kirkkovaltuuston käsityksen mukaan
Rautalammin seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet. Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa,
että mikäli mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava välillisenä vaalina, kirkkovaltuuston
tulee tehdä tästä tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö.
Tuomiokapitulille annettavassa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys Kirkkohallituksen
ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen
ohjeistus” liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto” sekä liitteessä 3
”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen puuttumiskynnysten toteutumisesta /
toteutumatta jäämisestä perusteluineen Rautalammin seurakunnassa.
Kirkkovaltuuston lausunto pyydettyine selvityksineen sekä kirkkovaltuuston mahdollinen pyyntö
kirkkoherran vaalin toimittamisesta välillisenä vaalina on toimitettava tuomiokapitulille
viimeistään 27.10.2017.
Tuomiokapitulin pöytäkirjanote sekä esitys puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta
jäämisestä lähetetään liitteinä.
KJ 6 luvun 1 § mukaan seurakunnassa tulee olla kirkkoherran virka. Kahdella tai useammalla
samaan hiippakuntaan kuuluvalla seurakunnalla voi olla yhteinen kirkkoherran virka.
7. ja 9.4.2017 toimitettu piispantarkastus siihen liittyvine etukäteistoimineen, mm. Toiminnan,
talouden ja hallinnon tarkastus, antavat lähes nykyhetken tasalla olevan kuvan seurakunnan tilasta.
Piispantarkastuksen päätöslausunnossa annetussa kehittämistehtävässä nro 4 todetaan:
”Seurakunta jatkaa seurakuntarakenteen selvittämistä yhteistoiminnassa Suonenjoen sekä
tarvittaessa muiden rovastikunnan seurakuntien kanssa”.
Rautalammin seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra sai virkamääräyksensä v. 1561. Laaja
”emäseurakunta” on sittemmin jaettu 27 itsenäiseksi seurakunnaksi. Paikkakunnan vahvoista
kulttuurijuurista johtuen seurakunnan identiteetti puhuu itsenäisen seurakunnan ja oman
kirkkoherran viran puolesta. Tähän tahtotilaan liittyy läheisesti myös halu pitää seurakunnan
palvelut lähellä ja siten myös kirkkoherran tulisi olla läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa, suruissa ja
iloissa.
Toisaalta yleisesti tiukkenevat, varsinkin pienten seurakuntien toimintaedellytykset johtavat
etsimään ratkaisuja, joissa näkökulma laajenee seurakunnan ulkopuolelle. 5.9.2017 pidetyssä
Rautalammin ja Suonenjoen kirkkoneuvostojen yhteisessä neuvottelussa todettiin se jo aiemmin
julkituotu yhteinen kanta pidättäytyä seurakuntaliitoksesta samoin kuin seurakuntien yhteisen
kirkkoherran viran perustamisesta.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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Seurakuntarakenteen kehittäminen jatkuu kehittäen tähänastista yhteistoimintaa sopimuksin ja
järjestämällä toimintaa yhteistyönä.
Muiden seurakuntien kanssa yhteistyö on huomattavasti suppeampaa kuin Suonenjoen
seurakunnan kanssa, eikä neuvotteluja seurakuntaliitoksista tai yhteisestä kirkkoherran virasta ole
käyty.
Kirkkoherran tehtävistä on säädetty KJ 6 luvun 13 §:ssä. Säädösteksti lähetetään liitteenä.
KJ 6 luvun 4 § mukaan seurakunnan kirkkoherralta vaaditaan yksikielisessä seurakunnassa sen
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
KJ 6 luvun 13 § mukaisten perusvaatimusten lisäksi seurakunnan pienuus asettaa
erityisvaatimuksia kirkkoherran viran hoidolle: Hallintotehtävien keskittyminen kirkkoherralle ja
talouspäällikölle sekä pienen maaseudun seurakunnan erityisolosuhteet edellyttävät kirkkoherralta
seurakunnan ja kirkon hallinnon, lainsäädännön ja taloudenhoidon hyvää tuntemista. Seurakuntien
lisääntyvä yhteistoiminta ja lisääntyvä maahanmuutto edellyttävät puolestaan hyvää
yhteistyökykyä. Haasteita tarjoavat myös tämän päivän vaativa henkilöstöjohtaminen ja
laatuvaatimukset koskien kirkon toimintaa ja palveluja.
Kirkkoherra voidaan KJ 6 luvun 16 § mukaan valita välittömällä tai välillisellä vaalilla, joista
viimemainitun toimittaa kirkkovaltuusto.
Välittömällä kirkkoherranvaalilla katsotaan olevan etuna sen vahva yhteys koko seurakunnan
jäsenistöön. Kuitenkin seurakunnan edun selville saaminen ja toteutuminen eivät välttämättä
toteudu välittömässä vaalissa parhaalla mahdollisella tavalla. Välillinen vaali tarjoaa paremman
mahdollisuuden selvittää hakijoiden kykyä vastata nimenomaan edellä mainittuihin
erityisvaatimuksiin. Viimeaikaiset kirkkoherranvaalit onkin toteutettu Kuopion hiippakunnassa
välillisinä vaaleina. Valtuustossa käytävän keskustelun lisäksihän voidaan järjestää julkinen
vaalikeskustelu, jossa kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi esittää hakijoille kysymyksiä. Vaalien
toteutuksessa näkökohtana on huomattava myös syksyn 2018 seurakuntavaalien läheisyys.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) lausunnossaan tuomiokapitulille esittää kirkkoherran viran julistamista haettavaksi
2) lausunnossaan tuomiokapitulille kirkkoherran vaalitavasta pyytää valintaa toteutettavaksi
välillisenä vaalina.
3) lausunnossaan tuomiokapitulille kirkkoherran viran erityisistä tarpeista toteaa
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 § mukaiset kirkkoherran viran tehtävät ja 6 luvun 4 § mukainen
vaatimus kielitaidosta sekä lisäksi korostaa Rautalammin seurakunnan olevan itsenäinen, pieni,
väestöltään ikääntyvä ja henkilöstöltään sopiva, mutta erittäin aktiivinen ja lähiseurakuntien
kanssa yhteistyöhakuinen seurakunta, ja että kirkkoherralla tulee olla monipuolinen hallinnon,
talouden ja johtamisen asiantuntemus.
4) päättää, että lausuntoon tuomiokapitulille liitetään arvioinnit seurakunnan toiminnan ja
hallinnon sekä talouden puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä liitteiden
mukaisesti.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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10 §
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet kokouksessaan 11.10.2017 § 6
Ohjeet annetaan kirkkovaltuuston tiedoksi
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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 19.00.
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