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Kirkkovaltuusto
KV 37 §
KOKOUKSEN AVAUS

26.10.2021

Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen, jonka jälkeen toimitetaan alkuhartaus.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Seurakuntapastori Kirsti Tapanainen piti
alkuhartauden.

KV 38 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset
asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille viimeistään
kolme päivää ennen valtuuston kokousta. Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielin
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto. Kokous todettaneen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 19.10.2021 ja pidetty
seurakunnan ilmoitustaululla 19.10.-26.10.2021.
Esityslista liitteineen on toimitettu säädetyssä ajassa. Kokous todetaan laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KV 39 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 7. luvun 6 §:n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä
pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohjetai johtosäännössä. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja
tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa
myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veli-Pekka Pienimäki ja Aarne Tapanainen.
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Kirkkovaltuusto
26.10.2021
KV 40 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan
määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan
mukaisessa järjestyksessä.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaisen
järjestyksen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukaisen
järjestyksen.

KV 41 §

TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden
varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen. Se määrä,
mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Vuonna 2021 tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,65. Verovuoden verotus toimitetaan
verotusvuonna eli verotusvuonna 2022 toimitetaan verovuoden 2021 verotus.
Verotilityksiä kertyy myös aikaisemmilta verovuosilta ja kaikki verovuoden verot
eivät tility verotusvuoden aikana.
Seurakunnan ansio- ja pääomaverotulot ovat kasvaneet kuluvan vuoden syyskuun
loppuun mennessä 4,4 % edellisestä vuodesta. Kirkkohallitus ilmoitti 27.9.2021;
Verotilityslain 5 §:n mukaiset verovuoden 2021 jako-osuudet muuttuvat. Uusi
kirkollisveron jakoprosentti on 2,75 (aiempi oli 2,81 %). Uutta jako-osuutta
sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja samalla oikaistaan
aiemmin sovelletusta jako-osuudesta aiheutuneet tilityserot.
Vuodelle 2022 kirkollisverotulotilitysten on arvioitu olevan 2,7 prosenttia vähemmän
kuin vuodelle 2021 on arvioitu.
Seurakunnan edellinen tilinpäätös toteutui alijäämäisenä 5 591,87 euroa. Kuluvan
vuoden talousarvio on tehty alijäämäisenä, mutta toteutunee ylijäämäisenä.
Talousarviovuoden aikana tuloveroprosentti pidetään kuluvan vuoden tasolla.
Liitteenä toteutuma verotuloista.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2022.
Kirkkoneuvosto esittää tuloveroprosentin kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

kn 90 §
Päätös: Esityksen mukainen.
11.10.2021
Päätös:

Esityksen mukainen.
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LAUSUNTO KIRKKOHERRANVIRAN TÄYTTÄMISESTÄ

Kirkkoherra Teppo Ritari on irtisanoutunut virastaan siten, että Leppävirran seurakunnan
kirkkoherran virka tulee avoimeksi 1.8.2022.
Kuopion tuomiokapituli pyytää Leppävirran seurakunnan kirkkovaltuustolta 1.11.2021 mennessä
lausuntoa siitä
1. julistetaanko kirkkoherran virka haettavaksi ja
2. mitkä ovat kirkkovaltuuston käsityksen mukaan Leppävirran seurakunnan kirkkoherran
viran erityiset tarpeet.
Tuomiokapitulille annetussa lausunnossa tulee olla maininta siitä, osallistuuko kirkkoherra
lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan.
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 Leppävirran seurakunnassa.
Lisäksi tuomiokapituli muistuttaa, että mikäli Leppävirran seurakunnan kirkkovaltuusto
katsoo, että mahdollinen kirkkoherran vaali olisi toimitettava välillisenä vaalina,
kirkkovaltuuston tulee tehdä tästä tuomiokapitulille nimenomainen pyyntö.
(Tuomikapitulin pöytäkirjanote § 24/30.9.2021, liite)
Koska vireillä ei ole mitään sellaista hanketta, esim. seurakuntaliitosta, jonka takia kirkkoherran
virka tulisi tarpeettomaksi, kirkkovaltuuston tulee pyytää tuomikapitulilta, että se julistaa
Leppävirran seurakunnan kirkkoherranviran haettavaksi.
Kirkkovaltuuston pitää esittää tuomiokapitulille, mitkä ovat Leppävirran seurakunnan kirkkoherran
viran erityiset tarpeet. Nämä ovat niitä kirkkoneuvoston valmistelemia viran hakijoille asetettavia
odotuksia ja kriteerejä, joiden perusteella tuomiokapituli ja seurakunta voi arvioida hakijoiden taitoa
ja kykyä suhteessa viran paikallisiin vaatimuksiin.
Vuonna 2003 tuli voimaan laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
(504/2002). Leppävirran monipappisessa ja keskisuuressa seurakunnassa kirkkoherra ei
viranhoidossaan joudu rikostaustan selvittämislain tarkoittamalla tavalla intensiivisiin tekemisiin
lasten ja nuorten kanssa. Edes mahdollinen vuosittainen, noin viikon kestävä leiririppikoulu ei
sellaisenaan merkitse rikostaustan selvittämislain tarkoittamaa olennaista ja pysyvää lasten ja
nuorten kanssa vuorovaikutteista olemista. Näin tuomiokapitulille voidaan ilmoittaa, että
kirkkoherra ei osallistu siinä määrin lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan, että viran
hakijalta tulisi vaatia rikostaustan selvittämistä.
Toimitettuaan Leppävirran seurakunnassa piispantarkastuksen piispa Jari Jolkkonen antoi
18.11.2020 päätöslausuntoon, joka perustui paitsi piispan omiin havaintoihin niin erityisesti
pappisasessorin ja lääninrovastin tekemään toiminnan, hallinnon ja talouden tarkastukseen.
Tarkastuksessa kävi ilmi, että tuomiokapitulin tarkkaamat seurakunnan toiminnan, hallinnon ja
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talouden puuttumiskynnykset eivät ylittyneet. Muutosta huonompaan ei senkään jälkeen ole
ilmennyt. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämä on
1 749 700,31 euroa. Maksuvalmius on 346 päivää. Piispa saattoi loppulausunnossaan
todeta, että “Leppävirran seurakunnassa asioita on hoidettu aivan erinomaisesti.”
Vuodesta 2014 alkaen kirkkoherra on voitu valita perinteisen välittömän kansanvaalin asemesta
myös välillisellä, kirkkovaltuuston toimittamalla vaalilla.
Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet
(kirkkoherran välitön vaali). Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali). (KL 23:11)
Em. säädöksen valmisteluvaiheessa kirkkohallitus perusteli sitä seuraavasti:
1. Valtuuston suorittama vaali mahdollistaa paljon paremmin hakijoiden todellisen
osaamisen arvioinnin (mm. haastatteluin) kirkkoherran viranhoidon oleellisimmalla
osaamisalueella: johtamistaito ja kyky kehittää organisaation strategiaa ja käytännön
toimintaa jne.
2. Kirkkoherran työssä monipuolinen yhteistyö seurakunnan hallintoelinten ja
luottamushenkilöiden kanssa on oleellisempaa kuin esim. perinteisessä vaalinäytteessä
ilmenevä kapea osaamisalue (messun toimittaminen ja saarna).
Lakimuutoksen jälkeen kirkkoherran välillisestä vaalitavasta on tullut vallitseva käytäntö, jossa
kirkkoneuvoston valmistelema kirkkoherran välillinen vaali lähenee normaalia organisaation
avainhenkilön työhönottoprosessia. Siinä voidaan entistä paremmin arvioida hakijoiden osaamista
ja sopivuutta suhteessa viran haasteisiin. Näin tässä valintatavassa voidaan käsitellä tarkemmin mm.
esimiestaitoja ja hallinnollista osaamista. Näihin perusteisiin liittyen Leppävirran seurakunnan on
syytä pyytää tuomiokapitulilta, että kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto antaa Kuopion tuomiokapitulille seuraavan lausunnon:
1) Leppävirran seurakunta pyytää julistamaan kirkkoherran viran haettavaksi.
2) Kirkkoherran viran erityisinä tarpeina odotamme valittavalta kirkkoherralta
-hengellisen johtajuuden näkyä ja kykyä
-kykyä tunnistaa ja vastata toimintaympäristön muutoksiin
-kykyä arvioida seurakunnan toimintaedellytyksiä
-hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
-seurakunnallista esimieskokemusta
3) Valittava kirkkoherra ei osallistu lasten ja nuorten kanssa tapahtuvaan toimintaan siinä määrin,
että hänen tulisi esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote.
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4) Leppävirran seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tila on erinomainen, eikä siinä esiinny
"Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus" asiakirjan liitteessä 2 "Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto" ja liitteessä 3
"Puuttumiskynnys – seurakunnan talous" mainittuja vakavia haittoja tai puutteita.
5) Kirkkovaltuusto pyytää, että Leppävirran seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä
vaalina.
kn 92 §
11.10.2021

Päätös: Esityksen mukainen.

Päätös: Kirkkovaltuusto antaa Kuopion tuomiokapitulille seuraavan lausunnon:
1) Leppävirran seurakunta pyytää julistamaan kirkkoherran viran haettavaksi.
2) Kirkkoherran viran erityisinä tarpeina odotamme valittavalta kirkkoherralta
-hengellisen johtajuuden näkyä ja kykyä
-kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin
-kykyä arvioida seurakunnan toimintaedellytyksiä
-hyviä viestintä-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
-seurakunnallista esimieskokemusta
3) Valittavan kirkkoherran tulee esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikostaustaote.
4) Leppävirran seurakunnan toiminnan, hallinnon ja talouden tila on erinomainen, eikä siinä esiinny
"Seurakuntajaon muutosta ja seurakuntayhtymän perustamista koskeva hallinnollinen ohjeistus" asiakirjan liitteessä 2 "Puuttumiskynnys – seurakunnan toiminta ja hallinto" ja liitteessä 3
"Puuttumiskynnys – seurakunnan talous" mainittuja vakavia haittoja tai puutteita.
5) Kirkkovaltuusto pyytää, että Leppävirran seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä
vaalina.
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KV 43 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.
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KV 44 §

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Esitys:

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjan liitteeksi ja päättää
kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen pöytäkirjan liitteeksi ja päätti kokouksen.

__________________________
puheenjohtaja

___________________________
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat _____/ _____/ 2021.

_____________________________

____________________________

Kokouskutsu on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla __.__ . 2021 - __.__. 2021.
Todistaa:

____________________________________

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläpidosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla
___. ___ . 2021 - ___. ___ . 2021

Todistaa:______________________________
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