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Ikonen Antti, poissa
Jeskanen Silja
Kettunen Päivi
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Sorjonen Liisa, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hiltunen Hilkka, talouspäällikkö, sihteeri
Rask Petri, lääninrovasti, vaalin valmistelija 101 §
97 § Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
98 § Kokous todetaan laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
99 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
100 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jari Turunen ja Katja
Timoskainen.
Seppo Kuosmanen
puheenjohtaja

Hilkka Hiltunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan 17.11.2020 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jari Turunen
PÖYTÄKIRJA OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
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Katja Timoskainen

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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ILOMANTSIN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRANVAALI
Kn 101 §

Ilomantsin seurakunnan kirkkoherra Seppo Kuosmanen on irtisanoutunut Ilomantsin
seurakunnan kirkkoherranvirasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 30.4.2021.
Kuopion tuomiokapituli julisti kokouksessaan 25.6.2020 § 20 viran haettavaksi 20.8.2020
mennessä.
Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä: pastori Juha Aronen, pastori Pirkko
Hänninen ja pastori Heli Kinisjärvi.
Virkaan valitulta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä
ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (KJ 6, 4 § 1 mom). Hakemukseen oli
liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa.
Lääkärintodistuksesta (T-lomake), joka on liitettävä hakemukseen, tuli ilmetä, että sen
käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä
säädettyjen kirkkoherran tehtävien lisäksi otetaan huomioon Ilomantsin seurakunnan
kirkkovaltuuston ilmoittamat kirkkoherran viran erityiset tarpeet: ” 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 vapaaseurakunnan kanssa).”
Tuomiokapituli päätti kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla, että kirkkoherra
valitaan välillisellä vaalilla.
Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavia harkinnanvaraista ominaisuuksien
kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan muun muassa virkaa hakevan kypsyneisyyttä, nuhteetonta
käytöstä ja riittävää kokemusta. Osana sopivuuden arviointia tuomiokapituli haastatteli
hakijoita 8.10.2020. Tämän ja muun valmistelutyön perusteella Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli antoi 29.10.2020 lausuntonsa kirkkoherranviran hakijoista.
Lausuntoon liittyy tuomiokapitulin haastattelusta tehty erillinen muistio, joka on julkisuuslain
(6221/1999) luvun 24§: 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävä. Tämän muistion
tietosisältö annetaan valitsijoiden käyttöön samoin kuin ansiovertailu.
Tuomiokapitulin arviointi hakijoista
Kuopion tuomiokapituli totesi, että Juha Aronen, Pirkko Hänninen ja Heli Kinisjärvi
täyttävät KJ 6 luvun 10 §:n edellyttämät vaatimukset. Heitä ei ole pidätetty
pappisviran toimittamisesta (KJ 6, 15 § 2 mom) eikä yksikään heistä ole tällä
hetkellä hakijana muuhun välittömällä vaalilla valittavaan kirkkoherran virkaan
(KJ 6, 15 § 3 mom).
Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella todettiin, että Juha Aronen, Pirkko
Hänninen ja Heli Kinisjärvi ovat tiedolliselta ja taidolliselta osaamiseltaan sopivia Ilomantsin
seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Tuomiokapituli toteaa kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n nojalla, että
pastori Juha Aronen, pastori Pirkko Hänninen ja pastori Heli Kinisjärvi ovat kelpoisia
Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virkaan.
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Arviointinaan, joka perustuu asiakirjoihin, haastatteluihin ja muihin tiedossa oleviin
seikkoihin, tuomiokapituli lausuu, että pastori Juha Arosella on erinomaiset edellytykset,
pastori Pirkko Hännisellä on edellytykset ja pastori Heli Kinisjärvellä on edellytykset hoitaa
Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virkaa.
Seurakunnan päätösprosessi
Kaikki hakijat esittäytyivät seurakuntalaisille avoimessa tilaisuudessa Ilomantsissa
15.11.2020. Kirkkovaltuusto haastatteli heidät samana päivänä.
Kirkkovaltuuston suorittama viranhaltijan valinta tapahtuu aina vaalilla. Jos toimielimen
jäsenet ovat yksimielisiä esitetyn henkilön valinnasta, vaalia ei käytännössä kuitenkaan
toimiteta suljetuin lipuin tai muuta vaalimenettelyä noudattaen.
Jos kirkkovaltuuston vaalikokouksessa kumpikaan hakijoista ei saa vaalissa yli puolta
annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut hakija tulee
valituksi virkaan.
Jos kirkkovaltuuston kokouksessaan toimittamassa kirkkoherran välillisessä vaalissa äänet
menevät tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jommallekummalle hakijoista,
ottaen huomioon hakijoiden arvioinnit.
Kun kirkkovaltuusto on toimittanut kirkkoherran välillisen vaalin, sen on lähetettävä ote
pöytäkirjasta tuomiokapitulille. Pöytäkirjan otteeseen on liitettävä ilmoitus siitä, milloin
päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille. Tuomiokapituli antaa virkaan
valitulle viranhoitomääräyksen kirkkovaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi (KJ 6:20).
Kirkkolain 7. luvussa todetaan, että kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto
jonkin asian osalta muuta päätä. Julkisuuslain mukaan valtuuston kokous on pidettävä
suljetuin ovin, mikäli siellä käsitellään asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa
pidettäväksi. Kirkkovaltuuston kokous voidaan pitää kirkkoherranvaalin osalta julkisena, kun
salassa pidettävien asiakirjojen asiasisältöä ei tuoda esiin tai päättää pitää kirkkovaltuuston
kokouksen suljettuna halkijoista käytävän keskustelun ajaksi.
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Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tutustua ennen kokouksen
alkua Kuopion tuomiokapitulin tekemään haastattelumuistioon 8.10.2020, joka on
Julkisuuslain 6 luvun 24 pykälän kohdan 29 perusteella salainen. Liite 1 (salassa pidettävä)
Valmistelija: vaalin valmistelija lääninrovasti Petri Rask
KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto
1) myöntää vaalin valmistelijalle lääninrovasti Petri Raskille läsnäolo- ja puheoikeuden
tämän asian käsittelyn ajaksi
2) käy keskustelun kirkkoherranviran hakijoista
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) myöntää vaalin valmistelijalle lääninrovasti Petri Raskille läsnäolo- ja puheoikeuden
tämän asian käsittelyn ajaksi
2) kuulee suljetuin ovin Kuopion tuomiokapitulin lausunnon kirkkoherranviran
hakijoista
3) käy keskustelun kirkkoherranviran hakijoista tarvittaessa suljetuin ovin
4) valitsee Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virkaan pastori Juha Arosen
5) toimittaa kirkkoherran vaalin

Kn 101 §

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) myöntää vaalin valmistelijalle lääninrovasti Petri Raskille läsnäolo- ja puheoikeuden
tämän asian käsittelyn ajaksi
2) kuulee suljetuin ovin Kuopion tuomiokapitulin lausunnon kirkkoherranviran
hakijoista
3) käy keskustelun kirkkoherranviran hakijoista tarvittaessa suljetuin ovin
4) valitsee Ilomantsin seurakunnan kirkkoherran virkaan pastori Juha Arosen
5) toimittaa kirkkoherran vaalin

HENKILÖSTÖASIA 102 §
HENKILÖSTÖASIA 103 §
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KOPIOINTISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Kn 104 §

Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi
vuoden 2021 alusta.
Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt 9.6.2020 (§ 68) Kirkkohallituksen ja
Kopiosto ry:n välisen kopiointia koskevan suositussopimuksen vuosiksi 2021–2023.
Samalla päätettiin muuttaa sopimusrakennetta siten, että kopiointisopimukset ja
lupahankinta siirtyvät suoraan seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi.
Hajautetun mallin mukaisesti seurakuntataloudet solmivat kopiointisopimuksen
suoraan Kopioston kanssa. Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen kolmivuotinen
kopiointisopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun.
Korvauksien perusteet
Suositussopimusmallissa korvaus perustuu vuonna 2020 valmistuneen
Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n yhdessä tekemän kopiointitutkimuksen tietoihin
tekijänoikeudellisesti suojatun aineiston valokopioinnin, tulostamisen sekä
digitaalisen kopioinnin ja käytön määriin seurakunnan tai seurakuntayhtymän
toiminnassa sekä kopiosivukohtaiseen korvaukseen.

Kopiointilupa laajenee vuoden 2021 alusta
Seurakuntien ja kirkkohallinnon kopiointilupa laajenee 1.1.2021 alkaen kattamaan
myös nuottien ja laulun sanoitusten skannauksen ja digitaalisen kopioinnin ja käytön.
Tämä ei ole ollut sallittua nykyisellä kopiointiluvalla. Uusi lupa mahdollistaa nuottien
ja laulun sanojen skannaamisen painetuista julkaisuista sekä kopioimisen avoimesti
verkossa olevilta sivuilta, joissa laulun sanat ja nuotit on jaettu tekijänoikeuden
haltijan luvalla, ja kopioiden luvan mukaisen käytön esimerkiksi kerhotoiminnassa sekä
jumalanpalveluksissa. Laulun sanat ja nuotit voisi siten esimerkiksi heijastaa
seurakunnan järjestämässä maksuttomassa tilaisuudessa seinälle tai näyttöruudulle.
Lisäksi uudella luvalla saisi valmistaa osallistujien käyttöön tilaisuudessa esitettävistä
sävellysteoksista valokopioimalla lauluvihkoja enintään 50 kpl/tilaisuus. Lupa
mahdollistaa myös artikkelien ja otteiden skannaamisen kirjoista, lehdistä ja muista
julkaisuista sekä kuva- ja tekstiaineistojen kopioimisen internetistä seurakunnan
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sisäistä ja muuta luvanmukaista käyttöä varten. Lehtiartikkelin voi esimerkiksi jakaa
sähköpostilla, intranetissä tai muussa suljetussa verkossa oman seurakunnan
työntekijöille tai kopioida kuvan avoimelta verkkosivulta tai skannata kuvan kirjasta tai
lehdestä omaan esitykseen tai materiaaliin, jota käytetään sisäisessä hallinnollisessa
käytössä tai kerhotoiminnassa.
Kukin seurakunta tai seurakuntayhtymä tekee Kopiosto ry:n kanssa oman kopiointia
koskevan sopimuksen. Laskutuksessa käytetään edellisen vuoden seurakunnan
jäsenmäärää 31.12. tilanteen mukaisesti.
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus suosittelee tämän sopimuksen
solmimista Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan ja Kopiosto ry:n välillä.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS: Seurakunta tekee Kopiosto ry:n kanssa kopiointisopimuksen. Sopimus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa kalenterivuoden
kerrallaan, ellei sitä puolin tai toisin kirjallisesti irtisanota viimeistään kolmea
kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä tai viimeistään yhden kuukauden
kuluessa sen jälkeen, kun luvansaaja on saanut tiedon Kirkkohallituksen ja Kopioston
välisten uusia korvausperusteita koskevien neuvottelujen lopputuloksesta.
Kn 104 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Kn 105 §

Kirkkoneuvostolle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:
17.10.- 10.11.2020.
kirkkoherran päätösluettelo
talouspäällikön päätösluettelo
Henkilöstöpäätökset
kirkkoherran päätösluettelo
talouspäällikön päätösluettelo

ei päätöksiä
20-23 §
94-105 §
111-119 §

KIRKKOHERRAN ESITYS: Kirkkoneuvosto ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin
päätöksiin.
Kn 105 §

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kn 106 §
Kirkkoneuvosto antoi oheisena muutoksenhakuohjeen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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