Kirkkoherran välillisen vaalin prosessi
Ohjeet Tampereen hiippakunnan seurakunnille
Toimenpide
Virka vapautuu

Toimenpiteen toteuttaja
Kirkkoherran viranhaltija tai
seurakunta

Lausuntopyyntö vaalitavasta ja
kirkkoherran viran erityisistä
tarpeista

Tuomiokapituli

Neuvoston ja pappisasessorin
keskustelu seurakunnassa

Kirkko- tai seurakuntaneuvosto ja
tuomiokapitulin valmistelija

Seurakunnan lausunto kirkkoherran
vaalitavasta ja viran erityisistä
tarpeista

Kirkko- tai seurakuntaneuvosto

Sisältö
− irtisanoutumisilmoitus
tuomiokapituliin
− KL 6:55 §
− sopiminen tuomiokapitulin
valmistelijasta (pappisasessori)
− KL 23:11,2 §
− KL 6:13 §
− vaalitapa
− viran erityiset tarpeet
− valmistelutyöryhmästä päättäminen
− prosessin aikataulu
− viestintäsuunnitelma
− keskustelu psykologisesta
arvioinnista
− keskustelu väistyvän kirkkoherran
roolista kirkkoherran välillisessä
vaalissa
− suositus: varapuheenjohtaja
esittelijänä kirkkoherranvaalin
valmistelujen yhteydessä
− suositus: jos seurakunta valitsee
työryhmän valmistelemaan
kirkkoherranvaalia,
varapuheenjohtaja toimii
puheenjohtajana
− KL 23:11 §
− KL 6:13 §

Ajankohta

KirkkoHR:n verkkoilmoituksen
valmistelu

Hiippakuntadekaani ja notaari

−
−

Päätös vaalitavasta ja viran
haettavaksi julistaminen

Tuomiokapituli

−

Notaari

−
−

KirkkoHR:n verkkoilmoituksen
julkaiseminen ja hakuaika

−

Hakijoiden nimet julki

Notaari ja seurakunta

Kutsut tuomiokapitulin haastatteluun
Hakijoiden haastattelut

Notaari
Tuomiokapituli

−
−
−
−
−
−

Kelpoisuuspäätös ja lausunto
hakijoista

Tuomiokapituli

−
−
−
−

räätälöidyt kysymykset hakijoille
tavanomaisten tietojen lisäksi
hakuilmoitukseen myös vaalin
aikataulu mahdollisimman tarkasti
hakijoiden haastattelupäivästä
sopiminen
KJ 6:14,1 §
hakuaika on vähintään 14 päivää,
normaalisti 30 päivää
KirkkoHR-tunnukset seurakuntaan
rekrytoinnista vastaaville henkilöille
KJ 6:14,1 §
hakuajan jälkeen hakijoiden nimet
julki niin tuomiokapitulin kuin
seurakunnan omille verkkosivuille
KirkkoHR:n kautta sekä postitse
haastattelut istunnossa
haastattelijoina piispa ja
pappisasessori
haastattelut tallennetaan
(audiotallenne) ja hävitetään, kun
kirkkoherranvaali on saanut
lainvoiman
pappisasessori valmistelee
hakijoiden kelpoisuuden tutkimisen
ja lausunnon hakijoista
lausunnossa hakijat asetetaan
kolmeen kategoriaan
kelpoisuuspäätös ja lausunto sekä
hakemukset seurakuntaan
kelpoisuuspäätös ja lausunto
hakijoille sekä tuomiokapitulin
päätöksiin verkkosivulle soveltuvin
osin

Kirkkoherranvaalin valmistelijan
määrääminen

Valmistelevat toimet seurakunnassa

Tuomiokapituli

−
−
−
−

Vaalin valmistelija ja seurakunta

−
−

−
−
−
−

Kirkkoherranvaali

Seurakuntaneuvosto tai
kirkkovaltuusto

−
−
−

KJ 6:15 §
KJ 6:16,3 §
KJ 6:19,1 §
vaalin valmistelija on seurakunnassa
asiantuntijan ja prosessin ohjaajan
roolissa
KJ 6:19,1 §
hakijoiden esittely seurakuntalaisille:
1. media,
2. verkkosivut,
3. mahdolliset yleisötilaisuudet,
4. valtuuston mahdollisuus kuulla
hakijoita
strukturoitu haastattelu
psykologinen soveltuvuusarviointi
tasa-arvolain mukaan ansiovertailu
on aina tehtävä, kun viran hakijoina
on sekä miehiä että naisia.
ansiovertailussa mm. huomioidaan:
- hakuasiakirjojen tiedot
- tuomiokapitulin lausunto
- haastattelut
- psykologinen arviointi
- muut tilanteet
seurakunta valitsee virkaan jonkun
kelpoisista hakijoista KJ 6:19,2 §
päätöksen pohjana kirkkoneuvoston
tai valmistelijan päätösehdotus
perusteluineen
vaali on tarvittaessa kaksivaiheinen,
jolloin toisella kierroksella mukana
kaksi eniten ääniä saanutta hakijaa
KJ 6:19,3 §

−

Kirkkoherranvaalin tuloksen
tiedottaminen

Seurakuntaneuvosto tai
kirkkovaltuusto

−

Vaalin tuloksen tiedoksi antaminen ja
muutoksenhaku

Kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto

−

−

−

−

valintapäätös tehdään ehdollisena,
jos viranhoitomääräyksen antamisen
edellytyksenä on rikosrekisteriotteen nähtäväksi toimittaminen KL
6:33 §
sovittu ennen vaalin toimittamista,
miten päätös saadaan tiedoksi saman
tien hakijoille ja seurakuntalaisille
tieto vaalin tuloksesta annetaan
viipymättä tiedoksi kaikille hakijoille
pöytäkirjanotteella (myös
hakemuksensa peruuttaneille), jossa
liitteenä oikaisuvaatimusohje tai
valitusosoitus KL 24:11,1 §
pöytäkirja on pidettävä siihen
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen
tai valitusosoituksineen
tarkistamisen jälkeen yleisesti
nähtävänä siten, kuin siitä on
seurakunnan ilmoitustaululla
ennakolta ilmoitettu KL 24:11,2 §
oikaisuvaatimus/valitusaika:
1. asianosaisen osalta: tiedoksiannon
lähettämispäivä +7 tai 3+14
(seurakuntaneuvosto) tai
lähettämispäivä +7 tai 3+30
(kirkkovaltuusto) päivää;
2. seurakuntalaisen osalta, kun
pöytäkirjan nähtävillä oloaika
päättyy
pöytäkirjanote, johon on merkitty
tiedoksiantojen ajankohdat,
toimitetaan tuomiokapitulille KJ
6:20,1 §

−
Palautekeskustelu

Vaalin valmistelija

−

Viranhoitomääräyksen antaminen

Tuomiokapituli

−

−

Mentorin nimittäminen tai
mahdollisuus työnohjaukseen

Hiippakuntadekaani

−

Virkaan asettaminen

Piispa

−
−

muutoksenhakuaika lasketaan
tiedoksisaannista
virkaa hakeneille tarjotaan
mahdollisuutta palautekeskusteluun
vaalin valmistelijan kanssa
viranhoitomääräys annetaan
sovitusta/ilmoitetusta ajankohdasta
ottaen huomioon valitun
mahdollinen irtisanoutumisaika
edellisestä tehtävästään
jos äänet seurakunnan toimittaman
vaalin toisella kierroksella ovat
menneet tasan, tuomiokapituli antaa
viranhoitomääräyksen jollekin eniten
ääniä saaneista hakijoista KJ 6:19,4 §
uudelle kirkkoherralle tarjotaan
mahdollisuutta mentorointiin tai
työnohjaukseen
piispa toimittaa virkaan asettamisen
KJ 18:1,2 6-kohta §
aikataulu sovitaan piispan sihteerin
kanssa

