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2.6.2020
klo 17:30 - 18.50
Teams (sähköinen kokous) tai seurakuntatalo, alasali
Konttinen Sirkka

LÄSNÄ

PÖYTÄKIRJA
2.6.2020

puheenjohtaja

Sorjonen Liisa, teams
varapuheenjohtaja
Hassinen Arja
Ikonen Antti
Jeskanen Silja, teams
Kettunen Päivi, teams
Korhonen Pekka, poissa
Leinonen Aini, poissa
Lipsanen Eila
Määttänen Toivo
Puhakka Ulla Maija
Sivonen Hannu
Timoskainen Katja, teams
Turunen Jari
Vainikainen Vesa
Korhonen Pekka, Leinonen Aini
Kuosmanen Seppo, kirkkoherra
Hiltunen Hilkka, talouspäällikkö, sihteeri
14 § Puheenjohtaja avasi kokouksen, minkä jälkeen kirkkoherra
piti alkuhartauden.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen
kokousta. KJ 8:5.
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 25.5.2020
15 § Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
16 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti
Ikonen ja Jari Turunen.
17 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Sirkka Konttinen
puheenjohtaja

Hilkka Hiltunen
sihteeri , talouspäällikkö
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Pöytäkirja on tarkastettu
2.6.2020
ja todettu kokouksen kulun sekä tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Pöytäkirjan
käsittelylehdet
on
samalla
varustettu
nimikirjaimillamme.
Antti Ikonen
Jari Turunen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
___/___-___/___2020 välisenä aikana.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kuosmanen
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ___/___-___/___2020.
toimistosihteeri Sirpa Ikonen
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LAUSUNTO KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI/ILOMANTSIN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRAN VIRKA
Kn 48 §

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on 16.4.2020 pyytänyt seurakunnan
lausuntoa/ Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virka.
Lausuntopyyntö seurakunnalle
Diaarinumero DKUO/134/01.01.01/2020,Esittelijä Lakimiesasessori Riikka Ryökäs
Perustelut: Ilomantsin seurakunnan kirkkoherra Seppo Kuosmanen on irtisanoutunut
Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virasta siten, että hänen viimeinen
virassaolopäivänsä on 30.4.2021. Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virka tulee
avoimeksi 1.5.2021.
Kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, kun kirkkoherran tai
kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka
haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus
asianmukaisella tavalla.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi
päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran tai
kappalaisen virkaa julisteta haettavaksi, jos:
1. on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
2. tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan
aiheuttaa sen, että virka tulee tarpeettomaksi;
3. siihen on muu erityinen syy.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa
hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Tuomiokapituli voi siis kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla
päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kirkkoherran virkaa
julisteta haettavaksi. Ennen kuin tuomiokapituli tekee mahdollisen päätöksen
jättää kirkkoherran virka haettavaksi julistamatta, on syytä kuulla seurakuntaa.
Tässä tapauksessa on lähetettävä Ilomantsin seurakunnan kirkkovaltuustolle
lausuntopyyntö, jossa pyydetään lausuntoa viran julistamisesta haettavaksi.
Puuttumiskynnysten arviointi
Lausunnossa seurakunnan tulisi perustellusti selvittää toteutuvatko
Kirkkohallituksen antaman ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja
seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus”
puuttumiskynnykset Ilomantsin seurakunnan osalta. (Ohje on annettu
seurakunnille tiedoksi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 21/2016.)
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys
kyseisessä ohjeen liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja
hallinto” ja liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous” mainittujen
puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä perusteluineen
Ilomantsin seurakunnassa.

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA
2.6.2020

3/2020

4/9

Välitön vai välillinen kirkkoherran vaali
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan kirkkoherran
valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran
välitön vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi
kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra
valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
(kirkkoherran välillinen vaali).
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan päätös välillisen vaalin
toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan
kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa
hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Jos kirkkoherran virka julistetaan haettavaksi, on ennen viran haettavaksi
julistamista päätettävä, toimitetaanko kirkkoherran vaali välittömänä vai
välillisenä vaalina. Riippuen vaalitavasta tuomiokapituli tekee joko
vaaliehdotuksen tai antaa hakijoista lausuntonsa seurakunnalle.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan seurakunnan jäsenille
on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä
vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista. Kirkkoneuvoston
tehtävänä on johtaa ja valvoa tätä seurakunnan tiedotustoimintaa.
Ilomantsin seurakunnan kirkkovaltuusto voi pyytää, että kirkkoherran vaali
toimitetaan välillisenä vaalina.
Kirkkoherran viran edellytykset
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 3 virkkeen mukaan
vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme
kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin
heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran
erityiset tarpeet.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan kirkkoherran välillistä
vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja
kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Jos tuomiokapituli päättää julistaa Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi, tarvitsee tuomiokapituli tiedon siitä, mitkä ovat Ilomantsin
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tästä syystä pyydetään myös kirkkovaltuuston lausuntoa siitä, mitkä ovat
kirkkovaltuuston käsityksen mukaan Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran
viran erityiset tarpeet. Lisäksi tarvitaan tieto siitä, osallistuuko kirkkoherra
lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan.
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Tuomiokapituli pyytää Ilomantsin seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa
siitä
1. julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja
2. mitkä ovat kirkkovaltuuston käsityksen mukaan Ilomantsin
seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla yksityiskohtainen selvitys
ohjeen ”Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista
koskeva hallinnollinen ohjeistus” liitteessä 2 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan
toiminta ja hallinto” ja liitteessä 3 ”Puuttumiskynnys – seurakunnan talous”
mainittujen puuttumiskynnysten toteutumisesta / toteutumatta jäämisestä
perusteluineen Ilomantsin seurakunnassa.
Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa, että mikäli Ilomantsin seurakunnan
kirkkovaltuusto katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava
välillisenä vaalina, kirkkovaltuuston tulee tehdä tästä tuomiokapitulille
nimenomainen pyyntö.
Kirkkovaltuuston lausunto pyydettyine selvityksineen sekä kirkkovaltuuston
mahdollinen pyyntö kirkkoherran vaalin toimittamisesta välillisenä vaalina
pyydetään toimittamaan tuomiokapitulille viimeistään 15.6.2020.
KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille annetaan seuraavanlainen lausunto:
PUUTTUMISKYNNYSTEN ARVIOINTI:
SEURAKUNNAN TOIMINTA JA HALLINTO
Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinto ja viranomaistoiminta
puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa
epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
ylläpitotehtävien hoidossa
puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietorekisteriin liittyvien tehtävien
hoidossa
tehtävien hoitamiseen vaadittavan riittävän henkilöstön puute
hallinnon yleinen toimimattomuus
hallintolain mukaisten palveluvelvoitteiden laiminlyönnit (hallintolain 2 luku)
Lausunto: Seurakunta pystyy hoitamaan yhteiskunnalliset tehtävät, hallinnon ja
viranomaistoiminnan nykyisillä resursseilla.
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Seurakunnan toimintaorganisaatio
perustehtävien mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit
toiminnan määrän ja/tai laadun selkeä negatiivinen erottuminen
verrokkiseurakunnista
jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri
Lausunto: Seurakunnan toimintaorganisaatio on terve. On kyetty hoitamaan
perustehtävien mukainen toiminta. Määrällinen ja laadullinen taso ei erotu
verrokkiseurakunnista negatiivisesti. Toimintakulttuuria on pystytty uudistamaan
tarpeen mukaan.
Johtaminen seurakunnassa
toimivan johtamisjärjestelmän puute tai olemassa olevan järjestelmän
toimimattomuus
pitkäaikaiset ongelmat seurakunnan operatiivisessa johtamisessa
yhteisesti hyväksytyn toimintastrategian tai sen konkreettisen vaikuttavuuden
puute
yhteistyöhankaluudet lähiseurakuntien ja tuomiokapitulin kanssa
toistuvat hallinnolliset virheet
merkittävät ristiriidat seurakunnan johdon, työntekijöiden ja luottamuselinten
välillä
Lausunto: Johtamisjärjestelmä on toimiva. Johtaminen on riittävän selkeää ja
johdonmukaista työyhteisön sisällä. Seurakunnan johdon, luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden välillä vallitsevat hyvät ja luottamukselliset suhteet. Myös ulospäin
yhteistyökyky ja –halu toimii moitteettomasti. Seurakunnassa on voimassa oleva
tulevaisuussuunnitelma.
Seurakunnan henkilöstö
ongelmat seurakunnan perustehtävien hoitamisen kannalta välttämättömän ja
riittävän henkilöstön rekrytoinnissa
jatkuvat sijaisjärjestelyiden ongelmat
työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ongelmat
työyhteisön ilmapiirin pitkäaikaiset ristiriidat
henkilöstön ilmeiset kompetenssi- ja osaamisvajeet
suunnitelmallisen henkilöstön koulutuksen ja muun kehittämistoiminnan puute
Lausunto: Seurakunnalla on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö hoitamassa
tehtäviään. Työtehtäviä mitoittamalla sekä kehityskeskustelujen ja koulutuksen avulla
on pyritty huolehtimaan työssä jaksamisesta. Työyhteisön ilmapiiri on hyvä.
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Puitteet
seurakunnan jäsenmäärän merkittävä lasku
seurakunnan perustehtävän hoitamista vaikeuttava julkisuuskuva ja maine
muun paikallisen uskonnollisen toiminnan voimistuminen
Lausunto: Puitteet seurakuntatyölle ovat toistaiseksi hyvät vaikka jäsenmäärän lasku
on väestön ikärakenteesta johtuen huolestuttavaa. Seurakunnalla on hyvä maine
rinnakkaistoimijoihin päin ja ekumeeninen yhteistyö on aktiivista.
SEURAKUNNAN TALOUS
Alla esitetyt mittarit on laadittu tunnistamaan ennakoitavissa olevia tai jo akuutteja
talouden haasteita, joista selviämiseen seurakunnan omat resurssit tai osaaminen
eivät riitä. Mittareita on seitsemän.
On huomioitava, että jokaisen mittarin osalta voi olla perusteltuja syitä, miksi jokin
niistä päätyy puuttumiskynnyksen ylittävälle rajalle. Investoinnit,
henkilöstörakenteen järjestelyt tai yksittäiset tilanteet voivat johtaa tähän. Jos
kuitenkin on havaittavissa selkeä suunta talouden kehittymisessä negatiiviseksi, tulee
seurakunnan talouden kestävyys ottaa tarkasteluun.
1. Seurakunnan vuosikate on kahtena tai useampana vuotena negatiivinen ilman
kirkon keskusrahaston myöntämiä harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia ja
kertaluonteisia eriä
Lausunto: Seurakunta ei ole saanut kirkon keskusrahaston toiminta-avustuksia
Seurakunnan vuosikate
- vuonna 2018 oli 433813 €. Erinomainen vuosikate selittyy metsäsuunnitelman
mukaisilla puunmyyntituloilla 536000 €
- vuonna 2019 oli -97791 €. Leirikeskuksen myyntitappio 21000 €
2. Seurakunnan taseessa on kertynyttä alijäämää eikä sen kattaminen näytä
todennäköiseltä ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän
myynnin toteuttamista
Lausunto: Taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä vuonna 2018 oli 1,3 milj.
euroa ja vuonna 2019 oli 1,6 milj. euroa.
Puunmyyntiä tehdään metsäsuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon
puunmyynnistä saatavan ajankohtaisen hintatason.
3. Seurakunnan kirkollisveroprosentti on 2,0 ja seurakunnan tilikaudet ovat
alijäämäisiä ilman kertaluonteisia eriä
Lausunto: Seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,60 %
5. Maksuvalmius on alle 60 päivää
Lausunto: Maksuvalmius on 318 pv.

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA
2.6.2020

3/2020

8/9

6. Maksuvalmius heikkenee kahden tai useamman tilikauden aikana tasaisesti tai
kiihtyvällä tahdilla yli 20 prosenttiin vuosittain
Maksuvalmiuden heikkeneminen vuosittain on merkki siitä, että seurakunnan
talous on ajautumassa
kriisiin. Yksittäisten vuosien poikkeamat voivat olla perusteltuja mm. investoinneista
ja verotilitysten jaksotuksista johtuen. Maksuvalmiuden heikkeneminen useamman
vuoden aikana on kuitenkin selvä indikaattori tulossa olevista ongelmista.
Lausunto: Maksuvalmius on ollut erittäin hyvä.
7. Henkilöstömenot kasvavat euromääräisesti tai suhteessa verotuloihin kahtena tai
useampana vuotena
Lausunto: Seurakunnan henkilöstömenoja on saatu vähennettyä. Verotulot
vähenevät jatkossakin ja henkilöstömenoja on vähennettävä edelleen suunnitellusti
tulevien vuosien aikana.
Yhteenveto taulukko
ILOMANTSIN EV.LUT. SEURAKUNTA
Vuosikate
Tase_Kertynyt alijäämä
Kirkolliveroprosentti
Maksuvalmius
Henkilöstömenot euroa
Henkilöstömenot % verotuloista

v. 2018
v. 2019
433 813 € - 97 791 €
Ei
Ei
1,60 %
1,60 %
389 pv
318 pv
550 613 € 526 159 €
83 %
79 %

1. Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virka tulee julistaa haettavaksi
2. Kirkkovaltuusto pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka
toimittaa kirkkovaltuusto.
3. Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet
Kirkkoherran virkaan valittavalta tulee edellyttää seuraavia ominaisuuksia:
1. Yhteistyökykyä ja verkostoitumisen taitoa paikkakunnan rinnakkaistoimijoihin
päin ja laajemminkin (kunta, seurakunnat, järjestöt)
2. Rohkeutta johtaa seurakuntaa odotettavissa olevien muutosten keskellä
(seurakunnan jäsenmäärän pieneneminen johtaa työyhteisön supistumiseen,
kiinteistöjen karsimiseen ja tehtävien priorisointiin)
3. Sitoutumista niin hallinnollisen kuin hengellisenkin työn saralla (pieni
seurakunta edellyttää laaja-alaista työnäkyä)
4. Kiinnostusta ekumeniaan (Ilomantsissa on pitkät perinteet tiiviistä yhteistyöstä
erityisesti ortodoksisen seurakunnan mutta myös helluntai- ja
vapaaseurakuntien kanssa)
-------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoherran tehtäviin kuuluu työskentely lasten ja nuorten parissa.
Kn 48 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
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PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.
Päätös syntyi seuraavasti;
Keskustelun kuluessa Hannu Sivonen esitti, että seurakunnan kirkkoherran valitsevat
seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali). Tätä
esitystä kannatti Sirkka Konttinen.
1. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kirkkoneuvoston esityksestä poikkeava
kannatettu esitys.
2. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja teki seuraavan äänestysesityksen:
Äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat
kirkkoneuvoston esitystä äänestävät "JAA" ja ne,
jotka kannattavat Hannu Sivosen esitystä äänestävät "EI".
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA ääntä, 2 EI ääntä ja 1 tyhjä alla olevan
listan mukaisesti.
Nimi
Hassinen
Ikonen
Jeskanen
Kettunen
Konttinen
Korhonen
Leinonen
Lipsanen
Määttänen
Puhakka
Sivonen
Sorjonen
Timoskainen
Turunen
Vainikainen
YHTEENSÄ

Arja
Antti
Silja
Päivi
Sirkka
Pekka
Aini
Eila
Toivo
Ulla Maija
Hannu
Liisa
Katja
Jari
Vesa

läsnä
x
x
x
x
x

poissa

JAA
x

EI

TYHJÄ
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
13

x
x
x
x

2

x
x
x
x
10

2

1

Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuuston päätökseksi on tullut äänestyksen jälkeen
kirkkoneuvoston esitys, äänin 10 JAA, 2 EI JA 1 TYHJÄ.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS
Kvalt 19 § Puheenjohtaja päätti kokouksen ja valitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan.

________________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:

