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Iisalmi _____ _____ 2019
Tarja Viertorinne
ilmoitustaulunhoitaja

Kokouksen avaaminen
Sn § 83

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti avasi kokouksen ja
lääninrovasti Arto Penttinen piti alkuhartauden.

Päätös
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Sn § 84

Todetaan kokoukseen osallistuvien lukumäärä. Esityslista on lähetetty
18.6.2019.

Kokouksen puheenjohtajan esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien ja varapöytäkirjantarkastajan valitsemiset
Sn § 85
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä
Jaakko Jääskeläisen ja Jorma Kajanuksen ja Raimo Kataisen
varapöytäkirjantarkastajaksi.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kokouksen työjärjestys
Sn § 86
Kokouksen puheenjohtajan esitys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.
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Iisalmen seurakunnan kirkkoherran vaali
Sn § 87

Valmistelija: lääninrovasti Arto Penttinen
Iisalmen seurakunnan kirkkoherra Janne Bovellan on irtisanoutunut Iisalmen seurakunnan
kirkkoherran virasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyi 31.12.2018. Iisalmen seurakunnan
kirkkoherran virka tuli siten avoimeksi 1.1.2019 lukien.
Tuomiokapituli on 15.11.2018 pyytänyt Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa
17.12.2018 mennessä siitä, julistetaanko Iisalmen seurakunnan kirkkoherran virka haettavaksi.
Tuomiokapituli on kirjeessään todennut, että mikäli Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto
katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava välillisenä
vaalina, tästä tulee seurakuntaneuvoston tehdä tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö. Lisäksi
tuomiokapituli pyysi Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa siitä, mitkä ovat
Iisalmen seurakunnan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
Tuomiokapitulille on 30.11.2018 toimitettu ote Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston
27.11.2018 pitämän kokouksen pöytäkirjan 107 §:stä, jossa seurakunta antaa lausunnon
tuomiokapitulille Iisalmen seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi julistamisesta, kirkkoherran
viran erityistarpeista ja kirkkoherran vaalin vaalitavasta. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto
1. päätti esittää lausuntonaan tuomiokapitulille, että Iisalmen seurakunnan kirkkoherran virka
julistetaan haettavaksi ja että Iisalmen kirkkoherran viran erityistarpeita ovat
– Hyvät vuorovaikutus- ja esimiestaidot, työyhteisöjohtaminen ja pitkäjänteinen seurakunnan
kehittäminen.
– Sitoutuminen Iisalmen seurakunnan strategiaan ja yhteistyöhön
Ylä-Savon seurakuntayhtymän sisällä ja eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa.
– Seurakunnan hengellinen johtaminen ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen.
– Talouden ja toimintaympäristön muutoksen hallinta.
2. päätti pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä
vaalina
3. katsoi, että puuttumiskynnyksiä ei ylitetä, joten tuomiokapitulin
puuttumiseen virantäytön osalta ei tällä hetkellä ole tarvetta.
Tuomiokapituli päätti istunnossaan 13.12.2018 julistaa Iisalmen seurakunnan kirkkoherran virka
haettavaksi 18.1.2019 klo 15 mennessä. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa
Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Virkaan valitulta vaaditaan suomen kielen erinomaista
suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen
taitoa (KJ 6, 4 § 1 mom). Lisäksi hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä (KL 6, 16 § 4 mom). Tuomiokapituli päätti kirkkolain 23
luvun 11 §:n 2 momentin nojalla, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Välillisen vaalin
valmistelijaksi tuomiokapituli määräsi lääninrovasti Arto Penttisen.
Määräaikaan mennessä Iisalmen kirkkoherran virkaa haki neljä henkilöä, Hyrynsalmen
seurakunnan kirkkoherra Pirkko Hänninen, rovasti Kimmo Kivelä Kuopiosta, Keminmaan
seurakunnan kirkkoherra Sanna Komulainen ja pastori Pirkko Olanterä Lapinlahdelta.
Kirkkoherran viran täytössä muodollinen kelpoisuus käsittää kirkon jäsenyyden, konfirmaation,
tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot, pappisvihkimyksen,
pastoraalitutkinnon, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä kielitaidon.
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Sopivuudella tarkoitetaan hakijoilta vaadittavaa harkinnanvaraisempaa ominaisuuksien
kokonaisuutta. Tällöin arvioidaan mm. virkaa hakevan kypsyneisyyttä, nuhteetonta käytöstä,
riittävää kokemusta tai terveydentilaa. Tämän ja muun valmistelutyön perusteella Kuopion
hiippakunnan tuomiokapituli on 23.01.2019 antanut lausuntonsa kirkkoherran viran hakijasta.
Lausuntoon liittyy tuomiokapitulin suorittamasta haastattelusta tehty erillinen muistio, joka on
julkisuuslain (621/1999) 6 luvun 24 §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävä. Tämän
muistion tietosisältö annetaan valitsijoiden käyttöön.
Kirkkoherran viran hoitajalle asetettujen yleisten vaatimusten lisäksi Iisalmen seurakunta edellyttää
kirkkoherran virkaan valittavalta hyviä vuorovaikutus- ja esimiestaitoja, työyhteisöjohtamista ja
pitkäjänteinen seurakunnan kehittämistä, sitoutumista Iisalmen seurakunnan strategiaan ja
yhteistyöhön Ylä-Savon seurakuntayhtymän sisällä ja eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa.
Seurakunta edellyttää myös seurakunnan hengellistä johtamista ja työyhteisön hyvinvoinnista
huolehtimista sekä talouden ja toimintaympäristön muutoksen hallintaa.
Tuomiokapitulin tekemä arviointi sopivuudesta voidaan nähdä myös tuomiokapitulin ilmoituksena
seurakunnalle, että sopiviksi todetulla hakijalla on muodollisen kelpoisuuden lisäksi myös
edellytykset hoitaa juuri kyseisen seurakunnan kirkkoherran virkaa sen erityiset tarpeet huomioon
ottaen. Seurakuntalaisten on näin ollen voitava luottaa siihen, että tuomiokapitulin kelpoiseksi
toteama hakija kykenee hoitamaan kyseistä kirkkoherran virkaa.
Seurakunnan päätösprosessi
Esittelevä viranhaltija tekee seurakuntaneuvostolle ansiovertailuun ja tuomiokapitulin lausuntoon
perustuvan päätösehdotuksen siitä, kuka hakijoista tulisi valita kirkkoherran virkaan.
Seurakuntaneuvoston päätösehdotus puolestaan pohjautuu vaalin valmistelijan tekemään
päätösesitykseen, jota toimielin voi halutessaan muuttaa. Seurakuntaneuvoston suorittama
viranhaltijan valinta tapahtuu aina vaalilla. Jos toimielimen jäsenet ovat yksimielisiä
päätösehdotuksessa esitetyn henkilön valinnasta, vaalia ei käytännössä kuitenkaan toimiteta
suljetuin lipuin tai muuta vaalimenettelyä noudattaen.
Jos vaalin ensimmäisellä kierroksella kukaan hakijoista ei saa yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan samassa toimielimen kokouksessa uusi vaali. Uudessa vaalissa ovat mukana kaksi
ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta hakijaa. Toisella vaalikierroksella eniten ääniä saanut
hakija tulee valituksi virkaan. Jos toisella, ratkaisevalla vaalikierroksella äänet jakautuva tasan
hakijoiden kesken, päätösvalta asiassa siirtyy tuomiokapitulille. Tällöin tuomiokapituli antaa
viranhoitomääräyksen jommallekummalle eniten ääniä saaneesta hakijasta. Tässä harkinnassa
tuomiokapitulin tulee ottaa huomioon aiemmassa lausunnossaan tekemänsä arviointi hakijoiden
taidosta ja kyvystä haettavana olevaan virkaan. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 22/2013, KJ 6 luku
16 § 3 mom. ja 6 luku 19 § 3-4 mom.). Kun seurakuntaneuvosto on toimittanut kirkkoherran
välillisen vaalin, sen on lähetettävä kirkkoherran viran hakemusasiakirjat ja 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).
Paitsi, että seurakuntaneuvoston tulee päättää, pyytääkö se viran ainoalle hakijalle
viranhoitomääräyksen, seurakuntaneuvoston tulee ehdollisesti päättää valittavan kirkkoherran
viranhoitopaikasta ja palkkauksesta.
Koska Iisalmen seurakunnan kirkkoherran enimmät virkatyöt tapahtuvat kirkon välittömässä
läheisyydessä sijaitsevassa seurakuntatalossa, se on syytä määrätä hänen virkapaikakseen.
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Kirkkolain 7 luvussa todetaan, että kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin
asian osalta toisin päätä. Seurakuntaneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.
Soveltuvuustestien tulokset saadaan vasta 20.6.2019 kokouskutsun lähettämisen jälkeen. Tämän
jälkeen voidaan laatia lopullinen ansiovertailu (liite 1), mikä jaetaan kokouksessa.

Puheenjohtajan päätösesitys:
1) Seurakuntaneuvosto päättää myöntää tuomiokapitulin määräämälle kirkkoherran vaalin
valmistelijalle Arto Penttiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi,
- käy keskustelun kirkkoherran virkaa hakeneista,
2) Valitsee Keminmaan seurakunnan kirkkoherran Sanna Komulaisen Iisalmen seurakunnan
kirkkoherran virkaan. Valinnan perusteena on koulutukseen, työkokemukseen ja
haastatteluun, tuomiokapitulin lausuntoon sekä henkilöarviointiin perustuva
kokonaisvaikutelma.
- toimittaa tarvittaessa kirkkoherran vaalin suljetuin lipuin ja toteaa vaalissa annetut äänet,
- toteaa vaalin tuloksen
- päättää Iisalmen seurakuntatalon virkapaikaksi
- päättää, että kirkkoherranviran palkkaluokka on K30.
Päätös Seurakuntaneuvosto kävi laaja-alaisen keskustelun ja päätti yksimielisesti valita Iisalmen
seurakunnan kirkkoherraksi Sanna Komulaisen. Koska päätös oli yksimielinen, vaalia ei
suoritettu. Virkaan valitun kirkkoherran virkapaikaksi määrättiin Iisalmen seurakuntatalo.
Palkkaluokaksi päätettiin K30.
Toimenpiteet -

ote Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille
ote kirkkoherran virkaa hakeneille
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkoherran virkaa hakeneille
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Lähiesimiesaseman määrääminen Lähetyskirpussa
Sn § 88

Seurakuntaneuvoston jäsen Osmo Turkki on tehnyt oikaisuvaatimuksen ItäSuomen hallinto-oikeudelle koskien Lähetyskirpun lähiesimiesasemaa.
Itä-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt kyseessä olevassa asiassa päätöksen
24.5.2019 kokouksessaan. Päätös esitellään seurakuntaneuvoston
kokouksessa.

Vt. kirkkoherran esitys

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi saaneensa Itä-Suomen hallintooikeuden päätöksen.

Päätös

Seurakuntaneuvosto keskusteli Itä-Suomen hallinto-oikeuden 24.5.2019
tehdystä päätöksestä koskien Lähetyskirpun esimiesasemaa. Keskustelun
jälkeen todettiin, että seurakuntaneuvosto on saanut asian tietoonsa.

Muut asiat
Sn 89

Bona Fiden toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 ja
toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi saameensa asian tiedoksi ja hyväksyi ne
molemmat.

Kokouksen päättäminen
Sn § 90

Puheenjohtaja toteaa valitusosoituksen ja päättää kokouksen
loppuhartauteen klo 18.09.
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