MERI-PORIN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Meri-Porin seurakuntaneuvosto

5/2021

Paikka: Pihlavan kirkon seurakuntasali
Aika: 20.4.2021 klo 19.00-19.46
Läsnä:

Heilimä Janne
Frangén Aija-Mari
Gustafsson Tarja
Kause Anne
Koivusilta Jan
Kukkakorpi Raija
Leppiniemi Tellervo
Peltola Janna
Rouvali Arja-Leena
Säämäki Matti
Viitala Matti
Virtanen Lasse
Multanen Raija-Liisa
Hietanen Heimo
Kasvinen Anna
Sopenkivi Nelli

puheenjohtaja

pois
varajäsen
Tuomiokapitulin määräämä kirkkoherran vaalin
valmistelija §39 aikana, poistui §38 ajaksi
esittelijä § 38
sihteeri

34§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

35§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
(KL 7:4).

Esitys:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

36§
Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:
Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
Seurakuntaneuvosto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

37§
Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys:
Valitaan:
1. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Leppiniemi Tellervo ja Peltola Janna
2. päätetään tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:
Esityksen mukaan.

38§
Vaalin valmistelijan toteaminen ja palkkion määrittely

Esittelijänä vt. kappalainen Anna Kasvinen

Turun arkkihiippakunnantuomiokapituli on 31.3.2021 kokouksessaan (§ 421) määrännyt MeriPorin seurakunnan kirkkoherran vaalin valmistelijaksi Porin rovastikunnan lääninrovasti Heimo
Hietasen.

Tuomiokapitulin päätöksen perusosassa todetaan, että KJ 6: 19,1 mukaan tuomiokapituli määrää
henkilön, jonka tehtävän on kirkkoherran välillisen vaalin valmisteleminen. Vaalin valmistelijan
tehtävänä on huolehtia virantäyttöprosessin valmistelutehtävistä seurakunnassa. Seurakunnissa,
joissa varsinainen vaali tapahtuu kirkkovaltuustossa, lopullinen vastuu asian valmistelussa ja
päätösehdotuksen teosta kuuluu kirkkoneuvostolle. On tärkeää, että on henkilö, joka
tuomiokapitulin määräyksestä voi valmistella valintaa toimielimille. Valmistelijaksi määrätyn on
kuitenkin hyvä pohtia asian valmistelutoimenpiteitä yhdessä seurakunnan luottamushenkilöiden
kanssa.
Valmisteltaessa asiaa seurakuntaneuvostolle on luonnollista, että valmistelija johtaa seurakunnassa
mahdollisesti asetettavaa valmisteluryhmää, valmistelee mahdolliset vaalipaneelit tai vastaavat sekä
esittelee asian seurakuntaneuvostolle. Seurakuntaneuvoston kokouksessa valmistelija on mukana.
Käyttää tarvittaessa puheenvuoroja ja toimii vaalin toimittamiseen liittyvän lainsäädännön
asiantuntijana. Koska kyseeseen tulee myös esityksen laatiminen seurakuntaneuvostolle, esittelijän
vastuu edellyttää virkavastuuta ja siten virkasuhteen muodostamista Meri-Porin seurakuntaan. KL
6:1,4 mukaan perustelluista syystä henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaksi ilman, että
tehtävää perustetaan virka.
Perusteluosan lopuksi todetaan: ”Tuomiokapituli pitää kohtuullisena, että valmistelijalle maksetaan
palkkio kaikesta siitä työstä, johon hän vaalin valmistelijana osallistuu. Samoin voidaan pitää
kohtuullisena, että hänelle maksetaan KirVESTES:n mukainen matkakorvaus. Päätös palkkiosta
tehdään Meri-Porin seurakunnan toimivaltaisessa elimessä.”
Tuomiokapitulin päätös kokonaisuudessaan on seuraava:
Tuomiokapituli
1. määrää lääninrovasti Heimo Hietasen Meri-Porin seurakunnassa toimitettavan kirkkoherran
välillisen vaalin KJ 6:19 tarkoittamaksi vaalin valmistelijaksi;
2. merkitsee, että vaalin valmistelija toimii virkasuhteessa Meri-Porin seurakuntaan, mikä
oikeuttaa hänen osallistumaan seurakuntaneuvoston kokouksiin, kunnes kirkkoherranvaali
on toimitettu ja saanut lainvoiman sekä toimimaan kirkkoherranvaaliin liittyvien asioiden
esittelijänä seurakuntaneuvostossa;
3. merkitsee, että vaalin valmistelijalle maksettavasta palkkiosta päätetään Meri-Porin
seurakunnan toimivaltaisessa elimessä.
Meri-Porin seurakunnan tehtävänä on toisaalta todeta Turun arkkihiippakunnan tekemä päätös
kirkkoherran vaalin valmistelijasta ja päätöksen perusteella syntyneestä virkasuhteesta Meri-Porin
seurakuntaan. Toisaalta Meri-Porin seurakunnan tulee päättää vaalin valmistelijan palkkiosta. On
selvää, että vaalin valmistelijalle korvataan KirVSTES:n mukainen matkakorvaus vaalin
valmisteluun liittyvistä matkoista omalla autolla. Hiippakuntapastorin mukaan monessa vastaavassa
tapauksessa on valmistelijalle vaalin valmistelutehtäviin käytetystä ajasta maksettu 35,00 €
tuntikorvaus.

vt. kappalainen

Esitys:
1. Seurakuntaneuvosto toteaa, että Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
on (31.3.2021 § 421) määrännyt Porin rovastikunnan lääninrovasti Heimo
Hietasen Meri-Porin seurakunnassa toimitettavan välillisen vaalin KJ 6:19
tarkoittamaksi vaalin valmistelijaksi; ja että vaalin valmistelija toimii (KL
6:1,4) virkaa perustamatta virkasuhteessa Meri-Porin seurakuntaan kunnes
kirkkoherran vaali on toimitettu ja saanut lainvoiman, mikä oikeuttaa
vaalin valmistelijan osallistumaan Meri-Porin seurakunnan
seurakuntaneuvoston kokouksiin sekä toimimaan kirkkoherranvaaliin
liittyvien asioiden esittelijänä seurakuntaneuvostossa.
2. Seurakuntaneuvosto päättää korvata kirkkoherran vaalin valmistelija
Heimo Hietaselle vaalin valmisteluun liittyvät matkat KirVESTES:n
mukaisesti sekä päättää maksaa valmistelijalle korvauksena
valmistelutehtäviin käytetystä ajasta 35,00 € tunnilta mukaan lukien
valmisteluun liittyvät Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvoston
kokoukset ja matkat aikoineen.

Päätös:
Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku:
Seurakuntaneuvoston päätöksen (2) osalta: Oikaisuvaatimus
seurakuntaneuvostolle.
Lisätietoja antaa lääninrovasti Heimo Hietanen p. 0400 309805

39§
Meri-Porin seurakunnan kirkkoherranviran täyttäminen

Esittelijä: Vaalinvalmistelija, lääninrovasti Heimo Hietanen

Tieto mahdollisuudesta tutustua liiteaineistoon toimitetaan seurakuntaneuvoston jäsenille, kun
tuomiokapitulin lausunto on valmistunut.
LIITE on kokonaan salassa pidettävä; sisältää henkilöarviointia ym. ei-julkista tietoa.
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 621/1999 (”Julkisuuslaki”), 23 §, 24§ 29 ja 32 kohdat.

Tuomiokapituli on istunnossaan 9.12.2020 merkinnyt tiedoksi Meri-Porin seurakunnan kirkkoherra
Heimo Hietasen ilmoituksen irtisanoutumisestaan hänen tultuaan valituksi Keski-Porin seurakunnan
kirkkoherraksi ja saatuaan virkamääräyksen kyseiseen virkaan 1.1.2021 alkaen. Istunnossaan
4.3.2021 tuomiokapituli on päättänyt viran erityisistä tarpeista ja että seurakunnan pyynnöstä vaali
käydään välillisenä vaalina. Samassa istunnossa tuomiokapituli julisti Meri-Porin seurakunnan
kirkkoherran viran haettavaksi 1.4.2021 päättyvin hakuajoin. Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran
virkaa hakivat määräaikaan mennessä:

Tuija Kruus, vt. kirkkoherra, Meri-Porin seurakunta
Samu Repo, kappalainen, Eurajoen seurakunta
Ilkka Riihimäki, seurakuntapastori, Rauman seurakunta
Pasi Virta, kappalainen, Keski-Porin seurakunta
Timo Waris, kenttärovasti, Puolustusvoimat

Istunnossaan 31.3.2021 tuomiokapituli määräsi vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Heimo Hietasen.

Kirkkoherran vaalin valmistelun ja toteutuksen voi tehdä toimielin tai siihen voidaan asettaa pienempi
työryhmä. Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran viran täytössä lienee perusteltua, että
seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan vaalityöryhmän. Tuomiokapituli on seurakunnan
lausunnon mukaisesti määrännyt vaalin toimitettavaksi välillisenä vaalina. Välillisen vaalin
vahvuutena on mahdollisuus hakijoiden monipuoliseen arviointiin. Näin voidaan arvioida erityisesti
hakijoiden taitoa ja kykyä kirkkoherran tehtävän johtajuuteen ja hallintoon liittyvissä asioissa.
Kirkkoherran viran luonteeseen kuuluu myös koko seurakunnan hengellisenä johtajana toimiminen.
Siksi välilliseen vaalin valmisteluun on yhdistettävä laaja hakijoiden esittely ja mahdollisuus
julkiseen keskusteluun, jotta seurakuntalaiset voivat osallistua ja sitoutua osaltaan vaaliprosessiin.
Oheisessa liitteessä on tuomiokapitulin valmistelun arvioidun etenemisen perusteella laaditut
ehdotukset Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran vaalin aikataulu- ja toteutussuunnitelmaksi.
Hakijoiden haastattelun suorittaa seurakuntaneuvosto. Haastattelussa tehtävien kysymysten tulee
liittyä haettavan viran tehtäviin. Tarpeellisina voidaan siten pitää lähinnä sellaisia kysymyksiä, jotka
osoittavat hakijan pätevyyttä ja sopivuutta kyseiseen tehtävään. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun
perusteella hakijoille tulee tehdä sisällöltään ja luonteeltaan samoja kysymyksiä. Hyvään hallintoon
kuuluu, että haastattelukysymykset mietitään etukäteen. Haastattelukysymykset laatii vaalin
valmisteluryhmä yhdessä valmistelijan kanssa. Haastatteluista laaditaan haastattelumuistio.
Haastattelupäivään on luontevaa liittää vaalipaneeli. Vaalipaneeli on osa seurakunnan aktiivista
viestintää vaalista. Paneelin lisäksi vaaliviestinnässä on mm. informaatio valintaprosessin
etenemisestä, jutut jokaisesta hakijasta seurakunnan verkkosivulle ja someen, juttu vaalipaneelissa
käydystä keskustelusta ja seurakuntaneuvoston toimittaman vaalin tuloksesta uutisointi.

Mahdollisimman laajan arviointipohjan saavuttamiseksi hakijoista on perusteltua lähettää osa
hakijoista psykologiseen soveltuvuustutkimukseen. Psykologitiimi Päämäärä Oy:llä on laaja
kokemus kirkon ja muun julkisen sektorin rekrytointien testauksesta. Oheisena liitteenä on
Päämäärän tarjous soveltuvuustutkinnan suorittamisesta. Samoin seurakunnassa laaditaan hakijoista
ansiovertailu kaiken saadun materiaalin perusteella.

Esitys:
Seurakuntaneuvosto päättää
1) valita vaalin valmistelijan lisäksi keskuudestaan jäsenet Meri-Porin
seurakunnan kirkkoherran vaalin valmistelutyöryhmään ja nimetä
työryhmälle puheenjohtajan,
2) nimetä valmisteluryhmän
seurakuntasihteerin,

sihteeriksi

Meri-Porin

seurakunnan

3) kutsua Porin seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Matti Kuhnan
osallistumaan
valmisteluryhmän
harkinnan
mukaan
vaalin
valmisteluryhmään,
4) käydä keskustelun ja vahvistaa liitteenä olevat vaihtoehtoiset vaalin
toteutus- ja aikataulusuunnitelmat,
5) kutsua hakijat haastatteluun ja tiedottaa hakijoita heitä koskevasta osasta
vaalin toteutussuunnitelmaa,
6) laatia hakijoista ansiovertailun, kun tuomiokapituli on toimittanut
hakuasiakirjat ja
7) hyväksyä Psykologitiimi Päämäärä Oy:n tarjouksen Avainhenkilöiden
laajan soveltuvuustutkimuksen mukaisesti.

Päätös:
Seurakuntaneuvosto päätti
1) valita vaalin valmistelijan lisäksi keskuudestaan jäsenet Meri-Porin
seurakunnan kirkkoheran vaalin valmistelutyöryhmään Anne Kause,
Janne Heilimä, Raija Kukkakorpi, Matti Viitala, Matti Säämäki sekä
Tarja Gustafsson ja työryhmälle puheenjohtaja Heimo Hietanen
2) esityksen mukaan
3) esityksen mukaan
4) esityksen mukaan
5) esityksen mukaan
6) valmistelutyöryhmän puheenjohtaja ja sihteeri laatii hakijoista
ansiovertailun, kun tuomiokapituli on toimittanut hakuasiakirjat ja
7) esityksen mukaan.

40§
Ilmoitukset ja muut asiat
-

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kokouksen 31.03.2021 pöytäkirjanote § 107
Meri-Porin seurakunnan kirkkoherran viran täyttäminen, vaalin valmistelijan määrääminen

Esitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaan.
Muutoksenhaku: Päätökseen ei voida hakea muutosta.

41§
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

42§
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.46
Kokouksen puolesta

_______________________________
Janne Heilimä, puheenjohtaja

_______________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 20. päivänä huhtikuuta 2021.

_______________________________
Tellervo Leppiniemi

_______________________________
Janna Peltola

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta Meri-Porin seurakuntatoimiston, Pihlavan kirkkotie 5,
ilmoitustaululla 21.4.-5.5.2021
_____________________________
Nelli Sopenkivi, sihteeri

