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Pöytäkirja 5/2022
Aika

Tiistai 13.9.2021 klo 17.00

Paikka

Enon seurakuntatalo
Enontie 30 A
81200 Eno

Läsnä

Koistinen Markku
Ahlholm Maiju
Haltilahti Päivi
Hämäläinen Sanna
Ignatius Merja
Suvanto Auli
Vartiainen Aija

Lisäksi läsnä Määttälä Merja-Leena

Poissa

Eskelinen Salme
Toivanen Ville

vt. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

vs. seurakuntaneuvoston sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
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56 § Kokouksen avaus
Alkuhartaus Markku Koistinen.

57 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.”
KL 7:4.1
”Kutsu kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista päätösesityksineen.”
Enon seurakuntaneuvoston ohjesääntö 2 § 1 mom.
Kokouskutsu ja esityslista päätösehdotuksineen tähän seurakuntaneuvoston kokoukseen on
lähetetty sähköpostin liitteenä 7.9.2022.

Ehdotus (pj.)

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Seurakuntaneuvosto

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

58 § Pöytäkirjantarkastajat

”Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty
ohje- tai johtosäännössä.” KJ 7:6.2
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää seurakuntaneuvosto kokouksessaan.”
Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6 § 3 mom.
Ehdotus (pj.)

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Auli Suvanto ja Aija Vartiainen. He toimivat
tarvittaessa myös äänten laskijoina.

Seurakuntaneuvosto

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Auli Suvanto ja Aija Vartiainen. He toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

59 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus (pj.)

Ehdotetaan korjatun ja täydennetyn esityslistan hyväksymistä kokouksen työjärjestykseksi.

Seurakuntaneuvosto

Hyväksyttiin korjattu ja täydennetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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60 § Viranhoitomääräys: vt. kirkkoherra Markku Koistinen
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 10/2022, 18.8.2022
§ 29 Viranhoitomääräys: vt. kirkkoherra Markku Koistinen
Enon seurakuntaneuvosto 16.8.2022:
Pastori Markku Koistinen on toiminut Enon seurakunnan virkaa tekevänä kirkkoherra
1.9.2021 alkaen. Viranhoitomääräys päättyy 31.8.2022. Kirkkoherran valintaa ei ole vuoden
aikana tehty. Tältä pohjalta Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se jatkaa Koistisen viranhoitomääräystä, kunnes Enon seurakunnan kirkkoherran virka on saatu ratkaistua tai enintään 31.5.2023 asti (Enon seurakunnan
seurakuntaneuvoston pöytäkirja 16.8.2022 § 46).
DKUO/280/01.01.02/2022:
Kirkkolain 6 luvun 11 § 2 ja 3 momentin mukaan tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys
muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen
antamista. Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan
virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli
määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään.
Jatkovalmistelussa on lähdetty siitä, että kirkkoherran valintaprosessi on alkamassa nyt elokuussa 2022. Yleensä valinta vie useamman kuukauden. Sen vuoksi kirkkoherran sijaisajan
päättymiseksi on ehdotettu 31.5.2023 tai kunnes kirkkoherran virka on täytetty.

Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi tuomiokapitulin Markku Koistiselle antaman viranhoitomääräyksen sekä kirkkoherran valintaprosessin aloittamisen.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi tuomiokapitulin Markku Koistiselle
31.3.2023 saakka antaman viranhoitomääräyksen sekä kirkkoherran valintaprosessin aloittamisen.
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61 § Enon seurakunnan kirkkoherran virka: viran julistaminen haettavaksi, ja Enon seurakuntaneuvoston kirkkoherranvaalityöryhmän valitseminen
DKUO/299/01.01.01/2020
Enon seurakunnan kirkkoherran virka on tullut avoimeksi 1.9.2021. Tuomiokapituli päätti 26.11.2020 § 8 Enon
seurakunnan seurakuntaneuvoston ja Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausuntojen perusteella, että Enon seurakunnan kirkkoherran virka jätetään haettavaksi julistamatta yhden vuoden
ajaksi (1.9.2021–31.8.2022) kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin 3-kohdan perusteella. Päätöksessä
todetaan, että muut erityiset syyt ovat Enon seurakunnan talouden puutumiskynnysten ylittyminen henkilöstökulujen osalta ja tästä johtuva Enon seurakunnan pappien virkojen uudelleenjärjestelyt sekä Enon seurakunnan ja seurakuntayhtymän muiden seurakuntien ja palveluyksiköiden strategioiden ja toimintasuunnitelmien
päivittäminen.
Sovellettavat säännökset
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. Pykälän 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.
Kirkkolain 23 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut § 23 08.09.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote 11/2022 4 jäsenet
(kirkkoherran välitön vaali). Pykälän 2 momentin mukaan tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali). Pykälän 4 momentin mukaan päätös välillisen vaalin toimittamisesta
tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.
Kirkkolain 6 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 3 momentin mukaan tuomiokapituli voi perustellusta syystä päättää viran
hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 1 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen. Tuomiokapituli voi ennen vaaliehdotuksen tekemistä pyytää kirkkoneuvostolta
tai seurakuntaneuvostolta lausunnon virkaan kelpoisista hakijoista. Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa
vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin heidät
katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran erityiset tarpeet.
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Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin 1 virkkeen mukaan kirkkoherran välillistä vaalia ja kappalaisen
vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Lausuntopyyntö seurakunnalta
Tuomiokapituli on 9.6.2022 pyytänyt Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa siitä
1. julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja
2. mitkä ovat seurakuntaneuvoston käsityksen mukaan Enon seurakunnan kirkkoherran viran
erityiset tarpeet. Lisäksi lausunnossa tuli mainita, työskenteleekö kirkkoherra lasten ja nuorten
parissa.
Lisäksi seurakuntaneuvoston tuomiokapitulille antamassa lausunnossa tai sen liitteenä tuli olla yksityiskohtainen selvitys ohjeessa ”Kriisiytyvän seurakunnan mittarit” esitetyistä seurakunnan talouden mittareista ja seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareista ja selvitys niistä kohdista, joissa kriisiytyvän seurakunnan mittarit
toteutuvat sekä seurakunnan antama toimenpidesuunnitelma tilanteen korjaamiseksi.
Lisäksi tuomiokapituli muistutti, että mikäli Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että mahdollinen
kirkkoherran vaali olisi toimitettava välillisenä vaalina, seurakuntaneuvoston tulee tehdä tästä tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö. Pyyntö tuli perustella. Seurakuntaneuvoston lausunto tuli toimittaa tuomiokapitulille viimeistään 1.9.2022.
Seurakunnan lausunto
Tuomiokapitulille on toimitettu otteet Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston 16.8.2022 pitämän kokouksen
pöytäkirjasta, jonka 46 §:ssä seurakunta antaa lausunnon tuomiokapitulille Enon seurakunnan kirkkoherran
viran haettavaksi julistamisesta, kirkkoherran viran erityistarpeista ja kirkkoherran vaalin vaalitavasta:
Seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta, että
1. se avaa Enon seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi,
2. se tekee päätöksen kirkkoherran vaalin toimittamisesta Enon ev.lut. seurakunnassa välillistä
vaalitapaa noudattaen, 08.09.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote
11/2022 6
3. se huomioi Enon seurakunnan kirkkoherranviran erityisinä vaatimuksina sen, että viran hoidossa korostuu selkeä ja kirkon ykseyttä vaaliva teologinen ajattelu, sekä esimies-, yhteistyö- ja
mediataidot.
Seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta käy ilmi, että Enon seurakunnan kirkkoherra työskentelee tarvittaessa lasten ja nuorten parissa.
Enon seurakuntaneuvosto ei ole päätöksessään perustellut välillisen vaalin pyytämistä. Pöytäkirjassa välillistä
vaalitapaa on perusteltu seuraavasti: ”Kirkkoherran valintaan liittyen välillinen vaali antaa mahdollisuuden hakijoiden johtamis- ja esimiestaitojen sekä yhteistyövalmiuksien huolelliseen arviointiin valinnan perusteeksi.”
Pöytäkirjassa todetaan, että mikäli tuomiokapituli katso voivansa julistaa kirkkoherran vian avattavaksi tai päätyy johonkin muuhun ratkaisuun, tiedottaa seurakuntaneuvosto asiasta seurakuntalaisia. Enon seurakunnan
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seurakuntaneuvoston pöytäkirjan mukaan ”ei ole tiedossa mitään seurakuntarakenteessa tapahtuvia muutoksia eikä seurakuntaneuvosto katso kirkkoherran viran tulleen tarpeettomaksi”.
Lausuntopyyntö seurakuntayhtymältä
Tuomiokapituli varasi 9.6.2022 Joensuun seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto ohjeessa Kriisiytyvän seurakunnan mittarit esitetyistä seurakunnan talouden mittareista ja seurakunnan hallinnon mittareista koskien Enon seurakuntaa sekä selvitys niistä kohdista, joissa kriisiytyvän seurakunnan mittarit toteutuvat ja siltä osin kuin asia on seurakuntayhtymän päätettävissä myös toimenpidesuunnitelman tilanteen korjaamiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston lausunto pyydettiin toimittamaan tuomiokapitulille
viimeistään 1.9.2022.
Seurakuntayhtymän lausunto
Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antoi lausuntonsa 30.8.2022 § 123. Päätöksessä todetaan, että Enon seurakunnan talouden osalta kriisiytyneen seurakunnan kriteerit eivät toteutuneet,
mikä johtunee Enon seurakunnan kuulumisesta seurakuntayhtymään. Hallinnon osalta puutteena on luottamushenkilöiden vähäinen määrä, mikä heijastuu paitsi Enon seurakunnan päätöksentekoon, myös yhtymän
yhteisiin toimielimiin. Edellisen lisäksi lausunnossa todetaan, että Enon seurakunnan tasolla henkilöstökustannukset olivat ylittämässä kriittisen tason, mutta kustannusten kasvu on taittunut. Lisäksi yhden papin irtisanoutuminen korjaa tilannetta edelleen edellyttäen, että virkaa ei täytetä.
Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden tarkastelua
Tuomiokapitulin on tarkasteltava Enon seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tilannetta ja päätettävä,
jätetäänkö Enon seurakunnan kirkkoherran virka kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin nojalla haettavaksi julistamatta vai julistetaanko virka haettavaksi
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista voidaan seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston lausuntojen perusteella todeta yhteenvetona seuraavaa:
• Seurakuntayhtymän vuosikate on positiivinen. Kirkollisveroprosenttia laskettiin kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti vuoden 2023 alusta 1,5 %.
• Seurakuntayhtymän taseessa ei ole kertynyttä alijäämää.
• Seurakuntayhtymän maksuvalmius on 326 päivää.
• Enon seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pienentynyt viimevuosina:
vuonna 2019 81,9 %, vuonna 2020 83,9 %, vuonna 2021 78,2 % ja vuonna 2022 osuus on 75 %.
Seurakuntayhtymässä henkilöstömenojen osuus toimintakuluista oli vuonna 2019 ja 2020 63,2
% sekä vuonna 2021 61,6 %. 08.09.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote
11/2022 8 Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareista voidaan yhteenvetona
todeta seuraavaa:
• Seurakuntayhtymä vastaa yhtymäseurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta.
• Lausuntojen mukaan hallinto on toimivaa. Yhteisen kirkkoneuvoston lausunnon mukaan Enon
seurakunnan ongelmana on luottamushenkilöiden vähäinen määrä. Seurakuntaneuvoston 12
paikasta vain yhdeksän on täytettynä. Yhteisen kirkkovaltuuston viidestä paikasta kaksi on täytettynä.
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• Seurakunnan jäsenmäärä on laskeva. Yhtymän selvityksen mukaan vuodesta 2002 vuoteen
2021 jäsenmäärä on laskenut 35,9 %:a.
• Seurakunnan toimintaorganisaatiota on uudistettu ja työntekijöiden yhteistyö on kohentunut.
Työskentelykulttuuri mahdollistaa työskentelyn vapautuneessa ja avoimessa ilmapiirissä.
• Seurakunnassa on kahdeksan viran- tai toimenhaltijaa. Seurakunnan kirkkoherranvirka on
täyttämättä ja sitä hoitaa seurakunnan kappalainen. Kappalaisen virassa ei ole sijaista. Seurakuntapastori on irtisanoutunut ja virka täytetään määräajaksi. Jatkossa kolmas papin virka jää
kokonaan pois. Yhtymän lausunnon mukaan kolmen papin virka 3 853 jäsenen seurakunnassa
on merkinnyt yliresursointia.
Kirkon tilastotietojen mukaan vuonna 2021:
• seurakuntaan kastettiin 16 henkilöä ja 86 seurakuntalaista kuoli,
• kirkollisia vihkimisiä ei toimitettu ja rippikoulun kävi 48,
• seurakuntaan muutti 146 uutta jäsentä ja seurakunnasta muutti 201 jäsentä sekä
• kirkkoon liittyi 15 ja kirkosta erosi 35 henkilöä.
Kirkon tilastotietojen mukaan Enon seurakunnan väkiluku oli vuonna 2002 6 118, vuonna 2012 5 111, vuonna
2016 4 562, vuoden 2021 lopussa 3 921 ja vuoden 2022 heinäkuussa 3 846. Vuosina 2002–2021 seurakunnan
jäsenten määrä on vähentynyt 2 197:lla (35,9 %) ja 08.09.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote 11/2022 9 vuosina 2012–2021 vähennys on 1 190 henkilöä (23,3 %). Viimeisen viiden vuoden aikana
seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 14,1 %.
Kirkon tilastoennusteen (2022–2040) mukaan vuonna 2025 Enon seurakuntaan kuuluisi 3 756 jäsentä, vuonna
2030 jäseniä olisi 3 564 ja vuonna 2040 jäsenmäärä putoaisi 2 953:een. Enossa kirkkoon kuuluvuus oli vuonna
2021 75,4 %. Kirkkoon kuuluvuus Enossa olisi vuonna 2030 58,6 %.
Enon seurakunnan ja Joensuun seurakuntayhtymän antamista lausunnoista käy ilmi, että seurakunnan toimintakulttuuri on kehittynyt ja hallinto on toimivaa. Seurakuntayhtymän talous on tällä hetkellä vakaa. Seurakunnan toiminnan ja hallinnon sekä talouden osalta kriisiytyvän seurakunnan mittarit eivät saatujen tietojen pohjalta toteudu. Seurakunnan haasteita ovat kuitenkin jäsenmäärän väheneminen, korkeat henkilöstökulut (yli
75 %:a toimintakuluista) ja luottamushenkilöiden rekrytointi.
Kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi
Tällä hetkellä ei ole vireillä hanketta Enon seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan eikä seurakuntaa
koskevia järjestelyjä, jotka voivat aiheuttaa sen, että virka tulisi tarpeettomaksi. Edellä esitetyn perusteella ei
ole kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentissa tarkoitettuja perusteita jättää Enon seurakunnan kirkkoherran virkaa haettavaksi julistamatta. Tuomiokapitulin on ryhdyttävä toimenpiteisiin kirkkoherran viran täyttämiseksi, koska seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää viran julistamista haettavaksi.
Vaalitavan valinta
Kun seurakuntaneuvosto on tehnyt pyynnön kirkkoherran vaalin toimittamisesta välillisenä vaalina, on tuomiokapitulin päätettävä, toimitetaanko kirkkoherran vaali välittömänä vai välillisenä vaalina. 08.09.2022 Kuopion
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hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote 11/2022 10 Kirkkohallituksen ohjeessa ”Kirkkoherranvaalin hallintomenettely” (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 23, 2015 s. 6) todetaan, että päättäessään siitä, toimitetaanko
kirkkoherran vaali välillisenä vaalina tuomiokapituli voi harkinnassaan ottaa seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman näkemyksensä seurakunnan tarpeista. Tuomiokapituli voi vain erityisistä syistä
ratkaista vaalitavan seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti.
Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto on pyytänyt välillistä vaalia. Tuomiokapitulin tulee ratkaista vaalitapa
seurakunnan pyynnön mukaisesti, ellei tuomiokapitulilla ole erityisiä syitä poiketa seurakunnan pyynnöstä.
Koska tuomiokapitulilla ei ole tiedossa erityisiä syitä, joiden perusteella vaalitapana tulisi olla välitön vaali, tulee Enon seurakunnan kirkkoherranvaali toimittaa välillisenä vaalina.
Tuomiokapitulin päätös vaalitavasta on vaalien valmistelua eikä siihen voi hakea erikseen muutosta.
Kirkkoherran viran kelpoisuusvaatimukset ja erityistarpeet
Jos vaali toimitetaan välillisenä vaalina, niin hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden
virkaan. Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Yleisistä nimitysperusteista julkisiin virkoihin säädetään perustuslain 125 §:ssä. Kirkon virkojen yleiset kelpoisuusehdot säädetään kirkkolain 6 luvun 13 §:ssä ja henkilöstön kielitaidosta kirkkolain 6 luvun 3 §:ssä. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 10 §:ssä säädetään kirkkoherran viran erityiset kelpoisuusehdot. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 15 §:n 2 momentissa on säännökset siitä, milloin hakija ei ole kirkkoherran virkaan kelpoinen. Kirkkoherralta vaadittavasta kielitaidosta säädetään kirkkojärjestyksen 6 luvun 4 §:ssä. Kirkkoherran tehtävistä säädetään kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 §:ssä. Näiden lisäksi voidaan ottaa 08.09.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote 11/2022 11 huomioon seurakunnan toimintaympäristöstä nousevat tarpeet, seurakunnan koko ja seurakunnan muut olosuhteet.
Enon seurakunnan esittämät kirkkoherran viran erityiset tarpeet on esitelty edellä.
Seurakunnasta saadun tiedon mukaan kirkkoherra osallistu lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan.
Jos tuomiokapituli päättää julistaa Enon seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi, tulee valitulta kirkkoherralta edellyttää rikosrekisteriotetta, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Hakuajan pituus
Jos tuomiokapituli päättää julistaa Enon seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi, virkaan hakeminen toteutetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n kautta. Normaalisti virka on haettavana 30 päivää. Hakuaika voisi alkaa
8.9.2022 ja päättyä 10.10.2022 klo 15.00.
Haastattelun ajankohta ilmoitetaan hakukuulutuksessa. Vaalin esittelijän tekemän esityksen mukaisesti varteenotettavat hakijat haastatellaan tuomiokapitulin istunnossa ja/tai etäyhteydellä 27.10.2022.
Tuomiokapituli päättäisi myöhemmin erikseen lähettääkö se osan hakijoista soveltuvuusarviointiin.
Vaalin esittelijä
Tuomiokapitulin työjärjestyksen mukaan pappisasessorit esittelevät asiat, jotka koskevat kirkkoherran välillisen vaalin hakijoiden vaalikelpoisuuden tutkimista ja lausunnon antamista hakijoista sekä kirkkoherran välillisen vaalin valmistelijaa. Jos tuomiokapituli päättää julistaa Enon seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi,
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joutuisuuden vuoksi olisi syytä jo tässä vaiheessa päättää asian esittelijästä. 08.09.2022 Kuopion hiippakunnan
tuomiokapituli Pöytäkirjanote 11/2022 12
Tuomiokapituli voi perustellusta syystä päättää viran hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Kirkkohallituksen esityksessä 1/2013 todetaan, että perusteltu syy laittaa virka
uudelleen haettavaksi on muun muassa silloin, kun virkaan ei ole tullut yhtään hakijaa tai kukaan hakijoista ei
ole kelpoinen haettavana olevaan virkaan. Perusteltu syy viran laittamiseksi uudelleen haettavaksi on myös
silloin, kun seurakunta katsoo saatuaan hakijoiden hakemusasiakirjat ja tuomiokapitulin lausunnon, että seurakunnan etu vaatii viran laittamista uudelleen haettavaksi. Kirkkohallituksen ohjeessa ”Kirkkoherranvaalin hallintomenettely” (Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 23, 2015 s. 11) todetaan, että ”Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tilanteissa, joissa virkaan on hakenut vain yksi kelpoinen hakija ja seurakunnan kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto sitä pyytää tai uusi hakuaika on muutoin seurakunnan edun mukainen. Seurakunnan etua voi arvioida myös seurakunta saatuaan tiedon hakijoista ja heidän taidoistaan ja kyvyistään virkaan.
Hallintomenettelylain perusteella on syytä kuulla seurakuntaa tilanteissa, joissa arvioidaan viran julistamista
uudelleen haettavaksi, ja joissa virkaan on ollut hakijoita.” Hakuprosessin jouduttamiseksi tuomiokapitulin
päättämä esittelijä voisi pyytää Enon seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa hakuajan jatkamisesta tai
uudesta hakumenettelystä, jos virkaan ei ole tullut yhtään hakijaa, kelpoisia hakijoita on vain yksi tai esittelijä
arvioi sen olevan muutoin seurakunnan edun mukaista.
Esitys

a) Päätetään kirkkolain 23 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla, että Enon seurakunnan kirkkoherra
valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto.
b) Julistetaan Enon seurakunnan kirkkoherran virka haettavaksi siten, että hakuaika alkaa
9.9.2022 ja päättyy 10.10.2022 klo 15.00. Virka tuli avoimeksi 1.9.2021. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto. Kirkkoherran virkaa
08.09.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote 11/2022 13 hakevan tulee olla
pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyönjohtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Virkaan valitulta
vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Hakemukseen on liitettävä hyväksyttävä nimikirjanote, josta ilmenee esteettömyys hakea kirkkoherran virkaa. Lääkärintodistuksesta, joka on liitettävä hakemukseen,
tulee ilmetä, että sen käyttötarkoituksena on kirkkoherran viran hakeminen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä rikosrekisteriote, jonka laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä vaatii. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädettyjen kirkkoherran tehtävien
lisäksi otetaan huomioon Enon seurakunnan ilmoittamat kirkkoherran viran erityiset tarpeet.
c) Päätetään, että hakijoiden tulee varautua haastatteluun, joka järjestettäneen Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa ja/tai etäyhteydellä 27.10.2022. Haastatteluun kutsutuille ilmoitetaan
tarkempi aika ja haastattelun toteuttamistapa.
d) Tuomiokapituli päättää myöhemmin ketkä hakijoista mahdollisesti lähetetään soveltuvuusarviointiin.
e) Päätetään, että tehtävää haetaan ensisijaisesti KirkkoHR:n sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää postitse.
f) Päätetään, että Kotimaa-lehdessä julkaistaan lyhyt hakuilmoitus. Hakukuulutus on kokonaisuudessaan luettavissa tuomiokapitulin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä KirkkoHR:ssä.
g) Päätetään, että asian esittelijänä toimii pappisasessori Jari Uimonen.
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h) Esittelijällä on mahdollisuus pyytää Enon seurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa hakuajan jatkamisesta tai uudesta hakumenettelystä, jos tähän on kirkkojärjestyksen edellyttämä
perusteltu syy. 08.09.2022 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli Pöytäkirjanote 11/2022 14
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Yleisenä käytäntönä välillisessä vaalissa on ollut, että vaalin valmistelijan apuna toimii seurakuntaneuvoston jäsenistä koostuva valmistelutyöryhmä, jota seurakuntaneuvosto voi evästää.
Työryhmän tehtävänä on valmistella vaaliin liittyvät haastattelut ja asiaan liittyvä viestintä.
Seurakuntaneuvosto keskustelee työryhmän jäsenistä.

Enon seurakuntaneuvosto
-

merkitsee tiedoksi Kuopion tuomiokapitulin päätöksen Enon seurakunnan kirkkoherranviran avaamisesta.

-

päättää nimetä valmisteluryhmään keskuudestaan neljä henkilöä.

-

päättää, että kirkkoherraehdokkaat kutsutaan mahdollisuuksien mukaan seurakuntaneuvoston valmisteluryhmän kuultavaksi.

Enon seurakuntaneuvosto
-

merkitsi tiedoksi Kuopion tuomiokapitulin päätöksen Enon seurakunnan kirkkoherranviran avaamisesta.

-

päätti nimetä valmisteluryhmään Enon seurakuntaneuvoston kokonaisuudessaan, kuitenkin vähintään neljä henkilöä.

-

päätti, että kirkkoherraehdokkaat kutsutaan mahdollisuuksien mukaan seurakuntaneuvoston valmisteluryhmän kuultavaksi.
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62 § Enon seurakunnan seurakuntapastorin viran määräaikainen täyttäminen ja viranhoitomääräyksen pyytäminen
Enon seurakunnan seurakuntapastorin viran määräaikainen täyttäminen ja viranhoitomääräyksen pyytäminen.
Enon seurakunnassa on kolme papin virkaa; kirkkoherran, kappalaisen ja seurakuntapastorin
virat. Kirkkoherra Armi Rautavuoren siirryttyä eläkkeelle 31.8.2021 kirkkoherran virka jätettiin julistamatta haettavaksi yhden vuoden ajaksi (1.9.2021–31.8.2022) KJ 6:14.2,3-kohdan
nojalla.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi 26.11.2020 (12 §) Enon seurakunnan kappalaisenviran haltijalle pastori Markku Koistiselle viranhoitomääräyksen Enon seurakunnan virkaa
tekeväksi kirkkoherraksi ajalle 1.9.2021–31.8.2022. Enon seurakunnan seurakuntaneuvoston
aloitteesta 16.8.2022 (46 §) Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antoi 18.8.2022 (29 §) pastori Koistiselle uuden viranhoitomääräyksen Enon seurakunnan virkaa tekeväksi kirkkoherraksi 1.9.2022 alkaen siihen asti, kunnes kirkkoherra on valittu, kuitenkin enintään 31.3.2023
asti.
Enon seurakunnan seurakuntapastori Kaisu Suvanto irtisanoutui virastaan 11.7.2022, ja hänen
viimeinen työpäivänsä oli 10.8.2022.
Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan
tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää
virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2
momentissa säädetään.
Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 16.8.2022 (46 §) pyytää tuomiokapitulia täyttämään seurakuntapastorin viran määräaikaisena, kunnes kirkkoherran virka on
saatu ratkaistua tai enintään 31.5.2023 saakka. Nurmeksen seurakunnan seurakuntapastori
Teija Kuivalainen on ilmaissut kiinnostuksensa Enon seurakunnan seurakuntapastorin viran
määräaikaiseen hoitamiseen edellyttäen, että hän saa virkavapautta omasta virastaan.
Ehdotus (pj.)

Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Teija Kuivalaiselle Enon seurakunnan
seurakuntapastorin virkaan 1.11.2022 alkaen, kunnes kirkkoherran virka on
saatu ratkaistua tai enintään 31.5.2023 saakka edellyttäen, että pastori Kuivalainen saa virkavapautta omasta virastaan.

Seurakuntaneuvosto

Enon seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti pyytää Kuopion hiippakunnan
tuomiokapitulilta viranhoitomääräyksen pastori Teija Kuivalaiselle Enon seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.11.2022 alkaen, kunnes kirkkoherran
virka on saatu ratkaistua tai enintään 31.5.2023 saakka edellyttäen, että pastori
Kuivalainen saa virkavapautta omasta virastaan.
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63 § Jarmo Määttälän varajäsenyyden lakkaaminen seurakuntavaalien vaalilautakunnassa, ja Ulla
Vänttisen kutsuminen hänen tilalleen varajäseneksi
Enon seurakunnan seurakuntavaalien 2022 vaalilautakunnan varajäseneksi valittu Jarmo Määttälä on ilmoittanut menettäneensä kelpoisuutensa vaalilautakunnassa. Jarmo Määttälä on kertonut asiasta vt. kirkkoherra Markku Koistiselle 29.8.2022 lähettämässään sähköpostissa.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. ”Luottamushenkilön vapauttamisesta….luottamustoimesta
päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla…..valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on”. (KL 23:6.1)

Enon seurakuntaneuvosto 3.5.2022
Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
… Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan
asettaa seurakuntaneuvosto. (KL 23:19) Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ
2:4,1). …
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta
lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa
(KL 23:3,1). ….
Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
3.5.2022 pidetyssä Enon seurakuntaneuvoston kokouksessa valitun vaalilautakunnan ulkopuolelle jäi varajäsenen tehtävään lupautunut Ulla Vänttinen.
Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto toteaa Jarmo Määttälän menettäneen kelpoisuutensa Enon
seurakunnan vaalilautakunnassa kesken toimikauden ja vapauttaa hänet vaalilautakunnan varajäsenyydestä. Seurakuntaneuvosto päättää kutsua hänen tilalleen Enon seurakunnan vaalilautakunnan uudeksi varajäseneksi Ulla Vänttisen.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto totesi Jarmo Määttälän menettäneen kelpoisuutensa Enon
seurakunnan vaalilautakunnassa kesken toimikauden kirkosta ja vapautti hänet
vaalilautakunnan varajäsenyydestä. Seurakuntaneuvosto päätti kutsua hänen
tilalleen Enon seurakunnan vaalilautakunnan uudeksi varajäseneksi Ulla Vänttisen.
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64 § Päivi Haltilahden jäsenyyden ja Jukka Haltilahden varajäsenyyden lakkaaminen seurakuntavaalien vaalilautakunnassa, ja Eeva Siposen kutsuminen tilalle varajäseneksi
Risto Haltilahti on asettumassa seurakuntavaaleissa 2022 ehdolle Enossa. Näin ollen hänen
vanhempansa Päivi Haltilahti ja Jukka Haltilahti ovat estyneitä jatkamaan vaalilautakunnassa.
Päivi Haltilahti on ilmoittanut asiasta molempia koskien 8.9.2022 lähetetyllä sähköpostilla.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. ”Luottamushenkilön vapauttamisesta….luottamustoimesta
päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla…..valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on”. (KL 23:6.1)

Enon seurakuntaneuvosto 3.5.2022
Vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
… Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan
asettaa seurakuntaneuvosto. (KL 23:19) Vaalilautakunta tulee asettaa 31.5.2022 mennessä (KVJ
2:4,1). …
Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka
mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koska
myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä päätöstä tehtäessä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. (KL 7:4). Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta
lautakunnan päätösvaltaisuuteen.
Vaalilautakuntaan voidaan valita kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen (KL 23:2,1). Lisäksi luottamustoimeen voidaan valita vain sellainen vaalikelpoinen henkilö, joka on antanut tehtävään suostumuksensa
(KL 23:3,1). ….
Koska ehdokkaat eivät vaalilautakuntaa nimettäessä ole vielä tiedossa, on tästäkin syystä vaalilautakuntaan syytä nimetä riittävä määrä jäseniä ja varajäseniä.
Jäseniä valitessa on syytä huomioida, että ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa
tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliittomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. (KL 23:19,4).
3.5.2022 pidetyssä Enon seurakuntaneuvoston kokouksessa valitun vaalilautakunnan ulkopuolelle jäi varajäsenen tehtävään lupautunut Eeva Siponen.
Ehdotus (pj)

Seurakuntaneuvosto toteaa Päivi Haltilahden ja Jukka Haltilahden menettäneen
kelpoisuutensa Enon seurakunnan vaalilautakunnassa kesken toimikauden heidän poikansa Risto Haltilahden asetetuttua Enon seurakuntavaalien ehdokkaaksi. Enon seurakuntaneuvosto päättää kutsua tilalle varajäseneksi Eeva Siposen.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto totesi Päivi Haltilahden ja Jukka Haltilahden menettäneen
kelpoisuutensa Enon seurakunnan vaalilautakunnassa kesken toimikauden hei-
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dän poikansa Risto Haltilahden asetetuttua Enon seurakuntavaalien ehdokkaaksi. Enon seurakuntaneuvosto päätti kutsua tilalle varajäseneksi Eeva Siposen.
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65 § Papiston työ- ja vapaa-aikasuunnitelma 1.10.2022-31.1.2023

”Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:
3) kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan sekä enintään kahden kuukauden pituisen virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle.” KJ 6:8, kohta 3
”Kirkkoherra myöntää edelleen vapaa-ajan seurakunnan papin viran haltijalle. Kirkkoherralle
vapaa-ajan myöntää tuomiokapituli. Vapaa-aikasuunnitelmat laaditaan erikseen kevätkaudeksi
(helmi-toukokuu), kesäkaudeksi (kesä-syyskuu) ja syyskaudeksi (loka-tammikuu).
Kirkkoherrojen on lähetettävä vapaa-aikasuunnitelmansa tuomiokapitulille kevätkaudeksi
10.1. mennessä, kesäkaudeksi 10.5. mennessä ja syyskaudeksi 10.9. mennessä. Vapaa-aikasuunnitelmat lähetetään tuomiokapitulille kahtena kappaleena.” Kuopion hiippakunnan ohje
Kuopion hiippakunnan kirkkoherroille 8.5.2013 N:o 919
Kirkkoherran tulee, neuvoteltuaan seurakunnan pappien kanssa, laatia työ- ja vapaa-aikasuunnitelma, johon merkitään näiden viranhaltijoiden virkaehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät.
Suunnitelma voidaan laatia erikseen kevät-, kesä- ja syyskautta varten.
Enon seurakunnan pappien työ- ja vapaa-aikasuunnitelma ajalle 1.10.2022–31.1.2023 on liitteenä 1. Liite 1 on nähtävänä kokouksessa.
Koska Enon seurakunnan kappalainen Markku Koistinen toimii vt. kirkkoherrana eikä kappalaisen virassa ole sijaista, ja seurakuntapastorin virkaa hoitamaan ei vielä ole määrätty ketään,
papiston työ- ja vapaa-aikasuunnitelma tulee tarkentumaan syksyn aikana.

Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto merkitsee papiston työ- ja vapaa-aikasuunnitelman tiedoksi.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto merkitsi papiston työ- ja vapaa-aikasuunnitelman tiedoksi.
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66 § Jumalanpalvelussuunnitelma 1.9.2022-31.1.2023

Kirkkoherra on yhdessä muiden jumalanpalvelustyöstä vastaavien viranhaltijoiden kanssa laatinut jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.9.2022–31.1.2023 (liite 2). Liite 2 on nähtävänä
kokouksessa.
Ehdotus (pj.)

Seurakuntaneuvosto merkitsee jumalanpalvelussuunnitelman tiedoksi.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvosto merkitsi jumalanpalvelussuunnitelman tiedoksi.
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67 § Siunauskappelihankkeen eteneminen
Hanketyöryhmä on päättänyt esittää kiinteistötoimikunnalle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle:
"Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat tärkeimpiä perustehtäviä. Kirkollinen hautaan siunaaminen on koettu yhdeksi tärkeimmistä syistä kirkon jäsenyydelle.
Hanketyöryhmä totesi, että nykyisen kappelin korjaaminen ei kannata, koska kunnostamisen
kokonaiskustannukset ovat suuret, sekä korjaustyön tekniset ja taloudelliset riskit ovat huomattavat. Myös toiminnalliset puutteet jäävät vaivaamaan.
Toiminallisista ja taloudellisista syistä siunausten siirtäminen muihin tiloihin ei ole myöskään
hyvä ratkaisu.
Hanketyöryhmä päätyi esittämään uuden yksikerroksisen siunauskappelin ja siihen liittyvien
hautaustoimen toimisto, sosiaali- ja taukotilojen, sekä vainajakylmiö- ja varastotilojen uudisrakentamista."
Esitys

Merkitään tiedoksi Enon seurakunnan siunauskappelihankkeen eteneminen.

Seurakuntaneuvosto

merkitsi tiedoksi Enon seurakunnan siunauskappelin valmistuneen hankesuunnitelman.
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68 § Ilmoitusasiat
Seuraava kokous 11.10.2022

69 § Muut asiat

PÖYTÄKIRJA 5/2022
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70 § Kokouksen päätös
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.31.

Puheenjohtaja
Markku Koistinen

Pöytäkirjanpitäjä
Merja-Leena Määttälä

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Joensuussa 13.9.2022

Auli Suvanto

Aija Vartiainen

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Enon seurakunnantoimistossa, Enontie 30 A, Eno, ajalla 15.9.2022 –
13.10.2022 toimiston aukioloaikoina, mistä on kuulutettu Enon seurakunnan ilmoitustaululla ajalla
14.9.2022 – 13.10.2022.

Joensuussa 13.9.2022

Merja-Leena Määttälä
vs. seurakuntasihteeri
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Enon seurakunta
Seurakuntaneuvosto
13.9.2022, pöytäkirjan pykälänumerot: 56-70

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta
eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 56-60, 67-70
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 64
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät: 61-63, 65-66

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa
sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyk-

22

Seurakuntaneuvosto 13.9.2022

PÖYTÄKIRJA 5/2022

sellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista
viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta;
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai
muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti);
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25
§:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
- 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
- 150.000 € (rakennusurakat);
- 400 000 € (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
- 300.000 € (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500.000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Enon seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Enontie 30 A, Eno
Postiosoite: Enontie 30 A, 81200 Eno
Sähköposti: enon.seurakunta@evl.fi
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Pöytäkirjan pykälät: 63-64

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

4 VALITUSOSOITUS
4 a

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
Sähköposti: kuopio.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
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Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan
arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käynti- ja postiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 HELSINKI
Faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

–

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

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 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.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa 2 120 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on
kuitenkin 4 240 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 350 €, jos hankinnan arvo
on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

