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§ 73

Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven seurakunnan lakkauttaminen ja liittäminen
Kankaanpään seurakuntaan 1.1.2019 lukien

Diaarinumero

DKIR/416/00.01.00/2018

Esittelijä

Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander

Perustelut

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on lähettänyt kirkkohallitukselle
28.3.2018 lausunnon, joka koskee aloitteita Honkajoen ja Jämijärven
seurakuntien lakkauttamisesta 31.12.2018 ja näiden seurakuntien
liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. (Liite 1/73 §)
Rakennemuutokseen ei liity kuntaliitosta. Se on käynnistynyt seurakuntien
omana
vapaaehtoisena
selvityksenä
ja
perustuu
seurakuntien
neuvottelemaan sopimukseen. Vuonna 2017 käynnistyneissä neuvotteluissa
mukana olivat myös Karvian ja Siikaisten seurakunnat. Liitossopimusta
valmisteli ohjausryhmä. Liitossopimus valmistui 14.11.2017. Karvian ja
Siikaisten seurakunnat jättäytyivät tämän jälkeen pois liitoshankkeesta, jolloin
jäljelle jääneet Kankaanpään, Honkajoen ja Jämijärven seurakunnat jatkoivat
yhdistymisneuvotteluja. Ohjausryhmä esitti 23.2.2018 yksimielisesti
Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien yhdistymistä Kankaanpään
seurakuntaan.
Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 14.3.2018 yksimielisesti
aloitteen ja neuvotellun sopimuksen Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven
seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Kankaanpään seurakuntaan
1.1.2019.
Jämijärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 21.3.2018 liitossopimuksen
ja aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi äänin 9−2. Honkajoen
seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi 22.3.2018 äänin 9−3 liitossopimuksen
ja aloitteen.
Seurakunnat kuuluvat kolmeen eri hiippakuntaan. Kankaanpään seurakunta
kuuluu Turun arkkihiippakuntaan, Honkajoen seurakunta Lapuan
hiippakuntaan ja Jämijärven seurakunta Tampereen hiippakuntaan. Kirkkolain
3 luvun 6 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla kirkkohallitus päättää seurakunnan
kuulumisesta hiippakuntaan, jos eri hiippakuntiin kuuluvat seurakunnat
yhdistetään.
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli ja Tampereen hiippakunnan
tuomiokapituli antavat lausunnot aloitteista Honkajoen ja Jämijärven
seurakuntien liittämiseksi Kankaanpään seurakuntaan ja näiden alueiden
kuulumisesta 1.1.2019 alkaen Turun arkkihiippakuntaan 18.4.2018
istunnoissaan, jonka jälkeen lausunnot liitetään esityslistan liitteiksi. (Liitteet 23/73 §)
Liittyvien seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä vuoden 2017 joulukuussa
oli 12 540 henkeä, josta Honkajoen seurakuntaan kuului 1 372 henkeä,
Jämijärven seurakuntaan 1 654 henkeä ja Kankaanpään seurakuntaan 9 514
henkeä. Liitoksen taustana on Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien heikko
taloudellinen
tilanne.
Aloitteen
mukaisella
liitoksella
turvattaisiin
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seurakunnallinen työ nykyisten Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien
alueella osana suurempaa Kankaanpään seurakuntaa. Ohjausryhmä on
esittänyt, että Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien alueille perustetaan
kappeliseurakunnat.
Seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä on kuultu ja seurakuntalaisia
pidetty ajan tasalla laajalla tiedotustoiminnalla ja median välityksellä.
Lapsivaikutusten arviointi voidaan katsoa tehdyksi osana valmistelua.
Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaan toiseen seurakuntaan liitettävän
seurakunnan kirkkoherranvirka lakkaa seurakuntajaon muuttamisen tullessa
voimaan. Honkajoen seurakunnan kirkkoherran virassa oleva Johan
Lampinen ja Jämijärven seurakunnan kirkkoherran virassa oleva Jorma
Pitkänen siirretään Kankaanpään seurakuntaan perustettaviin kappalaisen
virkoihin 1.1.2019 alkaen. Kirkkolain 13 luvun 3 §:n mukaisesti laajentuvan
Kankaanpään seurakunnan kirkkoherra on nykyinen Kankaanpään
seurakunnan kirkkoherra Keijo Rainerma.
Muut Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven seurakunnan päätoimiset
viranhaltijat ja päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat
työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille soveltuviin
laajentuvan Kankaanpään seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin.
Kankaanpään seurakuntaan siirtyvän henkilöstön osalta virkojen
perustamisesta
päättää
kirkkohallituksen
tekemän
seurakuntajaon
muuttamispäätöksen jälkeen Kankaanpään seurakunnan kirkkovaltuusto
kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan. Kirkkoneuvosto ottaa siirretyt viranhaltijat ja
sijoittaa siirretyt työntekijät tehtäviinsä.
Kirkkolain 13 luvun 2 §:n mukaan siirretyllä viranhaltijalla ja
työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä on oikeus saada virka- ja
työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole
epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2018. Kirkon vaalijärjestyksen 56 §:n
mukaan, jos seurakunta kokonaan liitetään toiseen seurakuntaan, on sen
seurakunnan vaalilautakunnan, johon seurakunta tai alue liitetään, hoidettava
vaalista johtuvat toimet näin muodostetun seurakunnan alueella.
Seurakuntajaotuksen
muutoksen
voimaantuloa
edeltävänä
vuonna
toimitettavissa seurakuntavaaleissa noudatetaan kirkon vaalijärjestyksen 57
§:n mukaan uutta seurakuntajakoa. Syksyn 2018 seurakuntavaalit toteutetaan
seurakuntaliitos huomioiden siten, että vaalien toimittamisesta vastaa
Kankaanpään seurakunnan vaalilautakunta.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli puoltaa seurakuntien tekemiä
aloitteita
seurakuntarakenteen
muuttamiseksi
ja
pitää
niitä
tarkoituksenmukaisina.
Edellä esitetyn perusteella Kankaanpään, Honkajoen ja Jämijärven
seurakuntien tekemiä aloitteita on pidettävä tarkoituksenmukaisina kirkon
seurakunnallisen toiminnan, hallinnon ja talouden kannalta.
Sovelletut kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen kohdat:
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Kirkkolaki 3 luku 3 §, 6 § 4 mom. 2 kohta,13 luku 1-4 § ja 25 luku 1 §,
kirkkojärjestys 13 luku 1-3 §, 6-8 § ja 11 §, 23 luku 3 §, kirkon vaalijärjestys
56-57 §
Lisätiedot

Lakimies Birgitta Hämäläinen, birgitta.hamalainen@evl.fi

Päätösehdotus

1. Honkajoen seurakunta lakkautetaan 31.12.2018 ja liitetään Kankaanpään
seurakuntaan 1.1.2019 alkaen. Jämijärven seurakunta lakkautetaan
31.12.2018 ja liitetään Kankaanpään seurakuntaan 1.1.2019 alkaen.
Laajentuneen Kankaanpään seurakunnan alue käsittää 1.1.2019 alkaen
Kankaanpään kaupungin, Honkajoen kunnan ja Jämijärven kunnan alueet.
Laajentuvan seurakunnan nimenä on Kankaanpään seurakunta.
2. Lapuan hiippakuntaan kuuluvan Honkajoen seurakunnan alue ja
Tampereen hiippakuntaan kuuluvan Jämijärven seurakunnan alue siirtyvät
liitoksessa 1.1.2019 alkaen Turun arkkihiippakuntaan osana laajentunutta
Kankaanpään seurakuntaa.
3. Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven seurakunnan kirkkoherranvirat
lakkautetaan 31.12.2018 ja viran haltijat Johan Lampinen ja Jorma Pitkänen
siirretään 1.1.2019 alkaen perustettaviin Kankaanpään seurakunnan
kappalaisen virkoihin.
4. Muut Honkajoen ja Jämijärven seurakuntien päätoimiset viranhaltijat ja
päätoimiset pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät
siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille soveltuviin laajentuvan
Kankaanpään seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin.
5. Honkajoen seurakunnan ja Jämijärven seurakunnan omaisuus siirtyy
1.1.2019 alkaen Kankaanpään seurakunnalle, joka kyseisestä ajankohdasta
alkaen vastaa siirrettyyn omaisuuteen kohdistuvista veloista ja muista
velvoitteista.
6. Vapaaehtoisia rahastoja, jotka on perustettu määrättyjä tarkoituksia varten
tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään edelleen niiden tarkoitusten ja
ehtojen mukaisesti.
7. Päätöksen edellyttämiin täytäntöönpanotoimenpiteisiin on asianomaisten
ryhdyttävä hyvissä ajoin ennen päätöksen voimaantulopäivää mahdollisista
valituksista huolimatta.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita
tämän päätöksen soveltamisesta.

Käsittely

Piispa Peura, piispa Repo ja jäsen Sariola todettiin esteellisiksi asian
aikaisemman käsittelyn vuoksi ja he poistuivat käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Ote Honkajoen seurakunta, Jämijärven seurakunta, Kankaanpään
seurakunta, kirkkoherra Johan Lampinen, kirkkoherra Jorma Pitkänen,
kirkkoherra Keijo Rainerma, tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli,
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Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli,
Kirkon keskusrahaston johtaja, talousyksikkö, Kirkon työmarkkinalaitos,
Kirkon palvelukeskus, seurakuntarekisterit, tietohallinto ja tilastot, tiedoksi
kirje Keva, Verohallinto ja Väestörekisterikeskus.
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VALITUSOSOITUS
Kirkkohallituksen täysistunnon päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, saa
kirkollisvalituksella hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (laillisuusperuste).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
•

valittajan nimi ja kotikunta;

•

jos valittajan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies tai jos valituksen laatii muu
henkilö, heidän nimensä tai kotikuntansa

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajille voidaan
toimittaa

•

päätös, johon haetaan muutosta

•

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi

•

perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
•

kirkkohallituksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;

•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta; sekä

•

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Pöytäkirjanote

4/2018

7

24.04.2018
Kirkkohallitus - Täysistunto
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle. Sen voi myös lähettää
postitse tai sähköisesti. Valitus toimitetaan omalla vastuulla.
Valituksen on oltava perillä Helsingin hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Helsingin hallinto-oikeuden osoite
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000

Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Faksi: 029 56 42079

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 250 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.

