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Kokoustiedot

Istunnon avaus

Esitys Piispa avaa istunnon.

Päätös Esityksen mukaan.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Istunto todetaan työjärjestyksen 1 ja 2 §:n mukaisesti laillisesti kokoon 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Istunnon työjärjestys 

Esitys Hyväksytään esityslista istunnon työjärjestykseksi. 

Päätös Esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys Pöytäkirjantarkastajaksi määrätään työjärjestyksen 5 §:n 2 momentin nojalla 
lakimiesasessori Matti Mäkinen 

Päätös Esityksen mukaan.

§ 314
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Ilmoitusasiat

Esitys Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Pappisasessori Sari Lehti toi terveiset Nousiaisten rovastikunnan 
kirkkoherrojen kokouksesta, jossa yhtenä asiana nousi esille huoli 
maatalousyrittäjien jaksamisesta.

Piispa Kaarlo Kalliala ilmoitti osallistuneensa Vaskion kirkon 110-vuotisjuhlaan
26.8.2018.

Arkkipiispa Tapio Luoma ilmoitti olleensa ensimmäistä kertaa 
puheenjohtajana piispankokouksessa 28.-29.8.2018. 

Tuomiorovasti Heimo Rinne ilmoitti, että Bergenin 
ystävyysseurakuntasopimus tuomiokirkkoseurakunnan kanssa uusittiin 
viideksi vuodeksi. 

Päätös Merkittiin tiedoksi. 

Toimenpiteet -

Muutoksenhaku Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 § 2 momentin mukaan saa hakea 
muutosta.

§ 315
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Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen selvityspyyntö Loimaan seurakuntaa 
koskevassa asiassa

Diaarinumero DTUR/194/00.04.00/2018

Esittelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen / P

Perustelut 1. Selvityspyyntö

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on lähettänyt 
tuomiokapitulille selvityspyynnön työssä koetusta terveyttä vaarantavasta 
häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta. Selvityspyynnössä todetaan, että 
Anna Rantasalo on kääntynyt työsuojelun vastuualueen puoleen pyytäen 
selvittämään työpaikallaan Loimaan seurakunnan diakoniatyössä kirkkoherra 
Laukkasen taholta kokemaansa häirintää ja epäasiallista kohtelua. 

Asian selvittämiseksi työnantajalta pyydetään kirjallista selvitystä 30.8.2018 
mennessä. Koska kirkkoherra on osallisena epäasiallisen kohtelun asiassa, 
hän ei voi toimia työnantajan edustajana selvitystä annettaessa. 
Selvityspyyntö on osoitettu kirkkoneuvostolle, joka edustaa seurakuntaa 
kirkkoherran työnantajana. Lähetteessä todetaan vielä erikseen, että kun 
asianosaisena on kirkkoherra, lähetetään työnantajalle osoitettu 
selvityspyyntö tuomiokapituliin. 

Selvityksessä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

1. Milloin työnantaja on saanut tiedon Rantasalon työssään kokemasta 
häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta?

2. Kuinka Rantasalon kokemaa häirintää ja epäasiallista kohtelua on 
käsitelty ja selvitetty työpaikalla?

3. Mihin toimenpiteisiin työnantaja on ryhtynyt tekemiensä selvitysten 
perusteella?

4. Onko työpaikalla käytössä varhaisen tuen malli ja onko asiassa edetty sen
mukaisesti?

5. Onko työterveyshuolto osallistunut asian käsittelemiseen? Jos on niin 
miten. 

6. Rantasalon mukaan osana epäasiallista kohtelua häneltä on evätty 
pysyvä sivutoimilupa syksyllä 2017. Onko työnantaja selvittänyt myös 
tämän asian? Mikä on työnantajan näkemys sivutoimilupa-asiassa?

7. Valvontapyynnön mukaan häirintäasiaan liittyy myös kokemuksia 
seksuaalisesta häirinnästä. Onko työnantaja selvittänyt Rantasaloon ja 
kirkkoherra Laukkaseen liittyvää seksuaalisen häirinnän asiaa? Mikäli on, 
niin mikä on työnantajan näkemys asiassa.

8. Mikäli työnantaja on selvittänyt Rantasalon kokemaa häirintää, mikä on 
työnantajan ratkaisu häirintäasiassa. Mikäli työnantaja on todennut, että 

§ 316

30.08.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirja 13/2018  3



häirintää ei ole tapahtunut, mitkä perustelut ovat johtaneet tähän 
ratkaisuun.

9. Onko työnantaja ilmoittanut Rantasalolle asiassa tekemästään 
ratkaisusta? Milloin ilmoitus on tehty?

10. Haluaako työnantaja kertoa asiasta jotain muuta? 

2. Asian arviointia

Tuomiokapitulin tulee vastata selvityspyyntöön, koska väite epäasiallisesta 
kohtelusta kohdistuu Loimaan kirkkoherraan, joka on piispan ja 
tuomiokapitulin valvontavallan alainen. Selvityksen antamista vaikeuttaa 
kuitenkin se, että tuomiokapituliin ei ole toimitettu edes jäljennöstä Anna 
Rantasalon aluehallintovirastoon toimittamasta työsuojeluilmoituksesta. 
Yleensä hallinnossa selvityksen antaja saa nähtäväkseen asiaan liittyvät 
kirjelmät, josta tarkemmin selviää asia, josta selvitystä pyydetään. 
Aluehallintovirastolla lienee tässä oma käytäntönsä, joka eroaa normaalista 
hallintolain mukaisesta menettelystä. 

Tuomiokapituli käsitteli keväällä 2018 Anna Rantasalon puolison Veikko 
Rantasalon Loimaan kirkkoherrasta tekemää kantelua. Asiassa tehtiin 
päätökset 18.4.2018 § 149 ja 21.6.2018 § 252. Aluehallintoviraston 
selvityspyynnössä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että kysymys on 
samasta asiakokonaisuudesta. Tuomiokapituli voi antaa selvityksensä 
kanteluasian pohjalta ja toimittaa aluehallintovirastolle kanteluasian ratkaisut 
liiteasiakirjoineen. Niistä ilmenee tuomiokapitulin käsittelyssä olleen asian 
yksityiskohdat ja ratkaisu sekä varsinaisen työnantajan eli Loimaan 
seurakunnan kirkkoneuvoston tekemät ratkaisut. 

Esitys Tuomiokapituli antaa aluehallintovirastolle seuraavan selvityksen:

Pyydettynä selvityksenä asiassa Dnro LSAVI/221/05.13.02.00/2018/Tereska 
tuomiokapituli lausuu seuraavaa. 

Tuomiokapituli toteaa, että selvityspyynnöstä ei tarkemmin ilmene mistä on 
kysymys eikä tuomiokapitulille ole toimitettu edes jäljennöstä Anna 
Rantasalon aluehallintovirastoon tekemästä ilmoituksesta. Näin ollen tarkan 
selvityksen antaminen on vaikeaa. Selvityspyyntöä koskevassa kirjelmässä 
lausutun perusteella tuomiokapituli päättelee, että kysymys on samasta 
asiakokonaisuudesta, jota tuomiokapituli on käsitellyt 15.1.2018 tehdyn 
kantelun johdosta. 

Anna Rantasalon puoliso Veikko Rantasalo teki 15.1.2018 tuomiokapituliin 
kantelun Anna Rantasaloon kohdistuneesta epäasiallisesta kohtelusta. 
Kantelu koski kirkkoherra Laukkasen menettelyä Anna Rantasaloa kohtaan. 
Kantelun johdosta Laukkasen varsinaisen työnantajan edustaja Loimaan 
kirkkoneuvosto antoi selvityksensä kuten myös kirkkoherra Laukkanen. 
Tuomiokapituli teki asiassa päätöksen 18.4.2018 § 149 ja vielä myöhemmin 
toisen päätöksen 21.6.2018 § 252. Tuomiokapituli toimittaa nämä päätökset ja
kaikki liiteasiakirjat aluehallintovirastolle tiedoksi. Niistä ilmenee varsin 
kattavasti asian hoitaminen seurakunnassa sekä tuomiokapitulin toimenpiteet 
ja ratkaisut asiassa.   
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Selvityspyynnössä lueteltuihin kohtiin 1-10 lausutaan seuraavaa. Numerointi 
vastaa selvityspyynnössä olevaa numerointia.

1. Tuomiokapituli sai tiedon 15.1.2018, jolloin kantelu kirjattiin saapuneeksi 
ja asia siirtyi viranhaltijan valmisteluun. Loimaan seurakunnan 
kirkkoneuvoston pöytäkirjassa 14.3.2018 § 56 todetaan, että diakonissa 
Anna Rantasalo oli jättänyt 14.1.2018 päivätyn kirjeen Loimaan 
seurakunnan työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelupäällikölle. 

2. Tuomiokapituli on käsitellyt kanteluasiaa päätöksestä 18.4.2018 § 149 
ilmenevällä tavalla. Loimaan kirkkoneuvoston menettelyt ja asian käsittely 
selviävät kirkkoneuvoston 14.3.2018 § 55 antamasta selityksestä 
(Asianajotoimisto Blackbird) ja sen liitteistä. Lisäksi kirkkoneuvosto on 
5.6.2018 § 97 hyväksynyt tuomiokapitulille annettavan selvityksen 
toimenpiteistä mm. Rantasalon tekemän työsuojeluilmoituksen johdosta. 
Kopiot näistä sisältyvät tuomiokapitulin aluehallintovirastolle toimittamiin 
asiakirjoihin. 

3. Tuomiokapitulin on tehnyt päätökset 18.4.2018 ja 21.6.2018, joihin tässä 
viitataan. Loimaan kirkkoneuvoston päätöksen 5.6.2018 § 97 liitteessä on 
todettu, että kirkkoneuvosto näkee yhteyden diakonissa Rantasalon 
työsuojeluilmoituksen ja hänen puolisonsa tuomiokapitulille tekemän 
kanteluasian välillä. Tämä havainto ei tarkoita kirkkoneuvoston mielestä 
sitä, että kirkkoneuvosto väheksyisi Anna Rantasalon kokemusta 
kuormittumisesta ja uupumisesta. Kuitenkin kanteluasian yhteydessä on 
päädytty siihen, että kirkkoherra Laukkanen ei ole menetellyt Rantasaloa 
kohtaan epäasiallisesti. Rantasalon työsuojeluilmoitus ei siten 
kirkkoneuvoston mielestä anna aihetta sellaisiin toimiin, joissa 
lähtökohtana olisi Rantasalon joutuminen häirinnän tai epäasiallisen 
kohtelun kohteeksi kirkkoherran tai muun työtoverin tai esimiehen taholta. 

Kirkkoneuvosto on todennut, että Rantasalon työssä jaksamista tuetaan 
normaalein tavoin esimiehen toimenpitein ja keskusteluin sekä 
työterveyshuollon toimesta. Tähän liittyy koko diakoniatiimiä koskeva 
laajamittainen työyhteisötyöskentely, jota työterveyshuolto vetää. 
Työskentelyyn muun muassa liittyy tilannekartoitus ja sen purkaminen 
sekä yhteisten pelisääntöjen luominen. Kirkkoneuvosto ilmoittaa edelleen,
että Rantasalolle on luonnollisesti tarjolla myös yksilöllistä tukea ja apua. 
Tilannetta sekä Rantasalon että diakoniatiimin osalta seurataan 
intensiivisesti. 

4. Loimaan kirkkoneuvoston 14.3.2018 § 55 antamassa selityksessä 
todetaan, että Loimaan seurakunnassa on käytössä suositus hyvän 
kohtelun edistämisestä (kirkkoneuvoston selityksen liite 5). 
Kirkkoneuvosto toteaa, että Rantasalo ei ole menetellyt ohjeen mukaisesti
eikä ole ottanut asiaa puheeksi oman esimiehensä kanssa. 

5. Kirkkoneuvoston antamien selvitysten perusteella työterveyshuoltoa on 
käytetty asiassa. Asiaan liittyy koko diakoniatiimiä koskeva 
työyhteistyöskentely, jota työterveyshuolto vetää.

6. Sivutoimilupa-asiaa on käsitelty tuomiokapitulin kantelupäätöksessä 
sivulla 10 ja 12. Myös kirkkoneuvoston 14.3.2018 § 55 selityksen sivulla 5 
on käsitelty sivutoimilupaa koskevaa menettelyä ja päätöksentekoa. 
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Tässä on vielä todettavissa, että diakonissan sivutoimiluvan myöntää 
kirkkoneuvosto kirkkolain 6 luvun 30 §:n perusteella. Yleisesti voidaan 
todeta, että viranhaltijalla ei ole mitään lakiin perustuvaa oikeutta saada 
sivutoimilupaa eikä sivutoimiluvan epääminen tai rajoittaminen osoita 
epäasiallista kohtelua viranhaltijaa kohtaan. Lopputulos on ollut, että 
Rantasalolle on myönnetty tuntimäärältään rajoitettu sivutoimilupa. 
Tällaiset rajoitukset ovat normaalin käytännön mukaisia ja esimerkiksi 
tuomiokapituli pääsääntöisesti asettaa tuntirajoituksia papeille 
myöntämiinsä sivutoimilupiin. 

7. Kantelija on alkuperäisessä kantelussaan syyttänyt kirkkoherra Laukkasta 
Anna Rantasaloon kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. 
Tuomiokapitulille 25.1.2018 toimittamassaan lisäkirjelmässä kantelija on 
nimenomaisesti todennut, ettei syytä Laukkasta seksuaalisesta 
häirinnästä vaan papille sopimattomasta käyttäytymisestä. Tuomiokapituli 
ei näin ollen ole käsitellyt asiaa seksuaalista häirintää koskevien 
väitteiden osalta. 

8. Tuomiokapituli on kanteluratkaisussaan katsonut, ettei kirkkoherra 
Laukkanen saadun selvityksen perusteella ole käyttäytynyt epäasiallisesti 
tai papille sopimattomasti. Ratkaisu perustuu kirkkoneuvoston tekemään 
selvitykseen, jonka pohjalta kirkkoneuvosto antoi selityksen 14.3.2018 § 
55. 

9. Tuomiokapituli on ilmoittanut 18.4.2018 tekemästään kanteluratkaisusta 
kantelun tekijälle Anna Rantasalon aviomiehelle Veikko Rantasalolle 
postitse 23.4.2018. Anna Rantasalo ei ole itse henkilökohtaisesti asioinut 
tuomiokapitulissa. Normaalin hallintokäytännön mukaisesti päätös 
tiedotetaan asiamiehelle tai kantelun tekijälle itselleen, joka tässä 
tapauksessa voidaan tulkita myös Anna Rantasalon asiamieheksi. 
Jälkimmäinen 21.6.2018 tehty päätös on annettu tiedoksi Anna 
Rantasalolle, jolle pöytäkirjanote on lähetetty sähköpostilla 26.6.2018. 

10. Veikko Rantasalo on 25.1.2018 päivätyssä kirjelmässään todennut, että 
Laukkanen on heille yhdentekevä. Kaikki on vireillä vain sivutoimen 
estämisen vuoksi. Näyttää siis siltä, että ainakin kanteluasian 
vireillepanon taustana on sivutoimiasia eikä niinkään epäasiallinen kohtelu
seksuaalisilla tai muillakaan perusteilla. 

Tuomiokapitulin käsityksen mukaan Loimaan kirkkoneuvosto ja Loimaan 
seurakunta työnantajana ovat hoitaneet asiaa ryhtymällä kulloinkin 
tarvittaviin toimiin ”epäkohtien poistamiseksi”.    

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös L-S Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle sähköpostilla 
osoitteeseen tyosuojelu.lounais@avi.fi viitteellä dnro 
LSAVI/221/05.13.02.00/2018/Tereska

Lisätiedot Lakimiesasessori Matti Mäkinen, matti.makinen@evl.fi, p. 0400 774311. 

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Kirkkoherran viransijaisen palkkiosuositus

Diaarinumero DTUR/208/01.02.00/2018

Esittelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen / P

Perustelut Kirkon virka- ja työehtoehtosopimus on tullut voimaan 1.2.2018 ja on 
voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimuksen 27 §:ssä on määräykset virkaa 
määräaikaisesti hoitavan sijaisen palkkiosta ja palkkion määräämisestä. 
Määräykset ovat osin muuttuneet. 

Pykälän 2 momentin mukaan papille, joka määrätään hoitamaan 
määräaikaisesti oman virkatehtävän ohella (ovo) toisen viran tehtäviä, 
voidaan maksaa tuomiokapitulin päättämä kohtuullinen korvaus. Korvaus 
voidaan maksaa myös kirkkoherran virkaa oman virkatehtävän ohella 
hoitavalle. Toisen viran tehtävien hoitaminen oman viran ohella voi tapahtua 
omassa seurakunnassa tai toisessa seurakunnassa. Aiemmin oli hyvinkin 
yleistä, että yksipappisten seurakuntien kirkkoherrat toimivat ovo toistensa 
sijaisina. Tuomiokapituli määräsi tällöin palkkion. Uudessa sopimuksessa on 
palattu tähän ennen johdon palkkausjärjestelmän kokeilua käytössä olleeseen
järjestelmään ovo-määräysten osalta. Omassa seurakunnassa oman viran 
ohella hoidetuista sijaisuuksista ei pääsääntöisesti ole maksettu palkkiota. 

Sopimuksen 27 §:n 1 momentti koskee tilanteita, jossa esimerkiksi vakinaisen
viranhaltijan virkavapauden ajaksi määrätään määräaikainen viransijainen, 
joka hoitaa viran kaikki tehtävät. Jos hän täyttää viran kelpoisuusehdot, 
sovelletaan hänen palkkaukseensa mitä virkaehtosopimuksen 22-26 §:ssä 
sanottua palkan määrittelyä. Kun henkilö määrätään hoitamaan 
kirkkoherranvirkaa kokoaikaisena sijaisena, määrää palkan 
kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto tai muu seurakunnan tai yhtymän 
asianomainen viranomainen. Tältä osin käytäntö ja sopimusmääräykset eivät 
siis ole muuttuneet, vaan palkka määrätään seurakunnassa tai 
seurakuntayhtymässä. Siltäkin osin määräys on ennallaan, että jos 
kirkkoherranviran sijaiselta puuttuu viran kelpoisuusehdot, voidaan 
peruspalkka määrätä enintään 12 % alemmaksi kuin vaativuusryhmän 
peruspalkka on (VES liite 7, 3 § 3 mom.). 

Sopimuksen 27 §:n 3 momentti koskee eläkettä saavan papin tai kanttorin 
viran palkkiota. Papin ja kanttorin viran määräaikaiselle hoitajalle, joka saa 
eläkettä kirkon eläkelain perusteella, voidaan varsinaisen palkan sijasta 
maksaa hoidetun viran tehtävistä palkkiota seurakunnassa voimassa olevan 
toimituspalkkiotaksan mukaisesti. Tällöinkin palkasta päättää 
kirkkoneuvosto/seurakuntaneuvosto tai muu seurakunnan tai yhtymän 
asianomainen viranomainen. Jos kirkkoherranviran sijaiseksi määrättävä 
eläkepappi hoitaa kaikki viran tehtävät ja kantaa virkavastuun 
kokonaisuudessaan, tulisi tällöin seurakunnassa harkita pitäisikö palkka 
määrätä 1 momentin perusteella. Toimituspalkkiotaksan käyttö tulisi 
kyseeseen vain silloin, jos eläkepappi hoitaa yksittäisiä tehtäviä ja 
kirkkoherranviran kokonaisvastuu on esim. lääninrovastilla.  

Eräät tuomiokapitulit ovat tehneet päätöksen korvauskäytännöstä, jota 
seurakunnat ja tuomiokapituli voivat noudattaa oman viran ohella 
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hoidettavissa määräaikaisissa palvelussuhteissa. Tällainen suositus olisi 
tarpeen tehdä myös arkkihiippakunnassa. Jatkossa tuomiokapituli voi ovo 
määräyksiä antaessaan noudattaa suositusta, jollei seurakunta muuta esitä.  

Ehdotus korvauskäytännöksi voisi olla seuraava:

Korvauskäytännöt kirkkoherran viran hoitamisesta oman viran ohella Turun 
arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa (KirVesTes 27 § 3 momentti):

Omassa seurakunnassa hoidettava sijaisuus

- vuosilomasijaisuudesta ovo ei lähtökohtaisesti makseta palkkiota, 
poikkeuksellisen pitkien (esim. säästövapaa) sijaisuudet harkitaan 
erikseen

- alle viikon virkavapaussijaisuudesta ei makseta korvausta;

- 8 - 14 päivän virkavapaussijaisuuksista maksetaan korvausta 15 % 
hoidettavan viran hinnoitteluryhmän mukaisen palkkauksen 
peruspalkasta, ei kuitenkaan enempää kuin vakinaisen kirkkoherran viran 
palkka;

- 15 päivästä alkaen virkavapaussijaisuuksista maksetaan kirkkoherran 
viran peruspalkka tai epäpätevälle peruspalkka vähennettynä, jolloin on 
virkavapaana omasta virastaan     

Toisessa seurakunnassa hoidettava sijaisuus

- vuosilomasijaisuudesta maksetaan korvausta 0-30 % peruspalkasta 

- alle viikon virkavapaussijaisuudesta korvaus maksetaan pääsääntöisesti 
toimituspalkkiona

- 8 - 14 päivän virkavapaussijaisuudesta maksetaan korvausta 15 % 
hoidettavan viran hinnoitteluryhmän mukaisen palkkauksen peruspalkasta

- 15 - 21 päivän virkavapaussijaisuudesta maksetaan korvausta 20 % 
hoidettavan viran hinnoitteluryhmän mukaisen palkkauksen peruspalkasta

-  22 päivää tai sitä ylittävästä virkavapaussijaisuudesta maksetaan 
korvausta 25 % hoidettavan viran hinnoitteluryhmän mukaisen 
palkkauksen peruspalkasta.  

Esitys Tuomiokapituli päättää

1. hyväksyä edellä olevan kirkkoherrojen ovo sijaisten palkkiota koskevan 
suosituksen; 

2. että suositus tulee voimaan 1.9.2018; ja

3. toimittaa päätöksen tiedoksi kirkkoherroille, seurakunnille ja 
seurakuntayhtymille.   

Päätös Esityksen mukaan.
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Toimenpiteet Päätös tiedoksi sähköpostilla arkkihiippakunnan kirkkoherroille, seurakunnille 
ja seurakuntayhtymille.

Lisätiedot Lakimiesasessori Matti Mäkinen, matti.makinen@evl.fi, p. 0400 774311

Muutoksenhaku Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 § 2 momentin mukaan saa hakea 
muutosta.

30.08.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirja 13/2018  10

mailto:matti.makinen@evl.fi


Ehtoollisen viettäminen Turussa Kärsämäen siunauskappelissa

Diaarinumero DTUR/133/04.02.03/2018

Esittelijä Pappisasessori Sari Lehti/AP

Perustelut Asian taustaa

Tuomiokapituliin on saapunut asiakirjat otsikkoasiassa. Maarian seurakunnan 
Maarian kirkossa vietetään päiväjumalanpalvelusta joka pyhäpäivänä kello 10
(KJ ). Tämän lisäksi on messua aiemmin vietetty Pallivahan kirkossa klo 11. 
Pallivahan kirkko on kuitenkin noin kahden vuoden ajan ollut käyttökiellossa 
kiinteistöön liittyvien ongelmien vuoksi. Nyt seurakunnassa on päätetty, että 
tuota Pallivahan kirkossa vietettyä messua korvaamaan aletaan säännöllisesti
viettää alueella sijaitsevassa Kärsämäen kappelissa joka pyhä kello 11. 
Seurakuntaneuvosto on alistanut päätöksensä tuomiokapitulille. 

Asian arviointia

Päiväjumalanpalveluksesta Kirkkojärjestys määrää, että se pidetään 
seurakunnan kirkossa kello 10 (KJ 2:3). Jos kirkkoja on useita, 
seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus 
kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin 
kirkossa. (KJ 2:2)

Ehtoollisen vietosta määrätään Kirkkojärjestyksessä, että ehtoollista vietetään
jumalanpalveluksessa ja että ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, 
seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa, myös muussa paikassa, jonka 
tuomiokapituli on kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston esityksestä tähän 
tarkoitukseen hyväksynyt (KJ 2 9 § 2 mom).  Ehtoollista saadaan tilapäisesti 
viettää kirkkoherran valvonnassa myös muualla kuin kirkossa tai 2 momentin 
mukaisesti hyväksytyssä paikassa (KJ 2 9 § 3 mom).
Koska Maarian seurakunta viettää säännöllisesti pyhäpäivinä kello 10 
päiväjumalanpalveluksen Maarian kirkossa, on seurakuntaneuvosto vapaa 
päättämään, missä muualla ja mihin kellonaikaan vietetään muita 
jumalanpalveluksia. Kärsämäen siunauskappeli on vihitty 
jumalanpalveluskäyttöön ja ehtoollisen viettäminen siellä vaikka 
säännöllisestikin on sallittua ilman erillistä tuomiokapitulin hyväksyntää. 
Asia ei aiheuta tuomiokapitulin toimia. 

Esitys Asia ei aiheuta tuomiokapitulin toimia.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Maarian seurakuntaneuvostolle. Tiedoksi Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän kirkkoneuvostolle sekä lääninrovasti Ville Niittyselle.

Lisätiedot Pappisasessori Sari Lehti sari.lehti@evl.fi tai 044 7160400

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa 
hakea muutosta.
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Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran täyttäminen - viran erityiset tarpeet

Diaarinumero DTUR/204/01.01.01/2018

Esittelijä Pappisasessori Kaisa Huhtala/P

Perustelut Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen on irtisanoutunut virasta
1.9.2017 lukien. Virkaa on vt:nä hoitanut Sami Tolvanen 1.9.2017 lukien.

Pyhärannan  seurakunnan  kirkkoneuvosto  on  kokouksessaan  28.6.2018
päättänyt  antaa  Turun  arkkihiippakunnan  tuomiokapitulille  seuraavan
lausunnon seurakunnan kirkkoherranviran erityisistä tarpeista. 

Pyhärannan  seurakunnassa  on  1720  jäsentä  (31.5.2018)  ja  8  työntekijää.
Yksipappisen  seurakunnan  kirkkoherran  työssä  on  läsnä  seurakuntatyö
kaikessa  laajuudessaan  sekä  esimiestyöskentely  ja  hallinnointi.  Virkaan
valittavalta  edellytetäänkin  taitoa  osallistua  niin  seurakuntatyöhön  kuin
hallinnointiin ja yhteen sovittaa nämä keskenään. Häneltä edellytetään hyviä
sosiaalisia  taitoja  erilaisten  ihmisten  kanssa.  Muutostarpeiden  edessä
taloushallinnon  sekä  henkilöstöhallinnon  tuntemus  ja  kokemus  katsotaan
eduksi.

Pyhärannan  seurakunnan  kirkkoneuvoston  kokous  28.6.2018  on  todettu
lailliseksi  ja  päätösvaltaiseksi.  Pöytäkirja  on  asianmukaisesti  tarkastettu  ja
allekirjoitettu.  Pöytäkirjaan  on  merkitty,  että  se  pidetään  nähtävänä  29.6.-
12.7.2018. Pöytäkirjaan on liitetty valitusosoitus.

Arviointia

Pyhärannan  seurakunnan  kirkkoneuvoston  lausunto  kirkkoherran  viran
erityisistä  tarpeista  kuvaa  seurakunnan  tarpeita  sekä  koon  asettamia
haasteita ja vahvuuksia riittävän selkeästi. 

Esitys Tuomiokapituli  määrittelee  Pyhärannan  seurakunnan  kirkkoherran  viran
erityiset tarpeet seuraavasti:
1. Seurakuntatyön ja hallinnon osaaminen sekä kyky sovittaa nämä yhteen
2. Hyvät sosiaaliset taidot sekä esimiestaidot
3. Taloushallinnon  ja  henkilöstöhallinnon  tuntemus  sekä  kokemus  näistä

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös esittelyineen Pyhärannan seurakunnan kirkkoneuvostoille

Lisätiedot Pappisasessori Kaisa Huhtala, p. 0400 309 810, kaisa.huhtala@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran täyttäminen - vaalitapa

Diaarinumero DTUR/204/01.01.01/2018

Esittelijä Pappisasessori Kaisa Huhtala/P

Perustelut Pyhärannan  seurakunnan  kirkkoherra  Petri  Laitinen  irtisanoutui  virasta
1.9.2017. Virkaa on vt:nä hoitanut siitä alkaen Sami Tolvanen.

Pyhärannan  seurakunnan  kirkkovaltuusto  on  kokouksessaan  16.8.2018
päättänyt esittää  tuomiokapitulille, että Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra
valitaan välillisellä vaalilla. Päätös syntyi äänestyksellä, jossa välillistä vaalia
kannatti  8  ja  välitöntä vaalia  3 valtuutettua.  Valtuutettu Satu Sainio ilmoitti
eriävästä mielipiteestä. 

Pyhärannan  seurakunnan  kirkkovaltuuston  kokous  16.8.2018  on  todettu
lailliseksi  ja  päätösvaltaiseksi.  Pöytäkirja  on  asianmukaisesti  tarkastettu  ja
allekirjoitettu.  Pöytäkirjaan  on  merkitty,  että  se  pidetään  nähtävänä  17.8.-
16.9.2018. Pöytäkirjaan on liitetty valitusosoitus.

Seurakunta  esittää  tuomiokapitulille  perusteluina  välittömälle  vaalitavalle
seurakunnan taloudellisen tilanteen, lähekkäin järjestettävät seurakuntavaalit
sekä  sen,  että  välillisen  vaalitavan  toivotaan  olevan  nopeampi.  Lisäksi
todetaan, että luottamushenkilöt on valittu edustamaan seurakuntaa ja että he
käyttävät vaalissa seurakunnan ääntä.

Arviointia

Kirkkoherran  vaalitapaa  koskevat  kirkkolain,  kirkkojärjestyksen  ja  kirkon
vaalijärjestyksen  muutokset  tulivat  voimaan  1.1.2014.  Lainmuutoksia  on
selostettu  mm.  Kirkkohallituksen  yleiskirjeessä  nro  22/2013.  Yleiskirjeessä
sanotaan: ’Muuttuvien säännösten mukaan seurakunnan kirkkoherra valitaan
edelleen  ensisijaisesti  välittömällä  vaalilla…Kirkkovaltuuston  tai
seurakuntaneuvoston  pyynnöstä  tuomiokapituli  voi  kuitenkin  päättää,  että
kirkkoherra  valitaan  vaalilla,  jonka  toimittaa  kirkkovaltuusto  tai
seurakuntaneuvosto  (kirkkoherran  välillinen  vaali)…Päätös  välillisen  vaalin
toimittamisesta  tulee  tehdä  ennen  viran  julistamista  haettavaksi.  –
Kirkkoherran  vaalitavan  muutoksella  pyritään  muuttamaan  valintaprosessi
sellaiseksi, että se tukee parhaan mahdollisen hakijan valintaa kirkkoherran
virkaan.  –  Vaihtoehtoisten  valintatapojen  avulla  voidaan  ottaa  huomioon
seurakuntien tarpeet ja alueellinen tuntemus.’

Pyhärannan  seurakunnan  kirkkovaltuusto  on  perustellut  pyyntöään  vaalin
toimittamisesta  välillisenä  vaalina  kolmella  käytännön  näkökulmalla.
Perusteluna  on  seurakuntavaalit,  jotka  ajoittuvat  mahdollisesti  samoihin
aikoihin  sekä  seurakunnan  taloudellinen  tilanne,  joka  puoltaisi  vähemmän
kallista  vaalitapaa.  Samoin  toivotaan  nopeampaa  vaalitapaa.  Lisäksi
perusteluna  esitetään  luottamushenkilöiden  edustavan  kaikkia
seurakuntalaisia, kuten asia onkin. Äänestysprosentti kirkkoherranvaalissa jää
usein seurakuntavaaleja heikommaksi, mikä puoltaa esitettyä perustelua.
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Pyhärannan kokoisessa seurakunnassa välittömän vaalin  äänestysprosentti
on usein ollut suurempi kuin isommissa seurakunnissa. Lähekkäin sijoittuvat
seurakuntavaalit  saattanet  vaikuttaa  kuitenkin  äänestysaktiivisuuteen.
Seurakunnan  toive  kirkkoherran  saamisesta  ilman  tarpeetonta  viivettä  on
myös  perusteltu.  Välillinen  vaali  myös  mahdollistanee  useamman  hakijan
löytyvän viran hakijoiksi. 

Pyhärannan kirkkoherralta edellytetään sekä hallinnon osaamista että vahvaa
osaamista  seurakuntatyöstä.  Pienehkön  seurakunnan  kirkkoherran
osaamisvaatimukset  eivät  näin  painotu  yhtä  vahvasti  hallintoon  kuin
suuremman  seurakunnan.  Voidaan  kuitenkin  olettaa,  että  seurakunnan
luottamushenkilöt  arvioituaan  viran  erityisiä  tarpeita  osaavat  kirkkoherraa
valitessaan  painottaa  molempia  näkökulmia  tarkoituksenmukaisella  tavalla.
Seurakunnan toiveeseen voidaan esitetyillä perusteilla yhtyä.

Tuomiokapituli  voinee  todeta,  että  säädösten  mukaiset  edellytykset
Pyhärannan seurakunnan kirkkoherranviran välilliselle vaalille ovat olemassa.
Tuomiokapituli  voi  sikäli  päättää, että Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra
valitaan  välillisellä  vaalilla,  jonka  toimittavaa  Pyhärannan  seurakunnan
kirkkovaltuusto kokouksessaan.

Esitys Tuomiokapituli päättää Pyhärannan seurakunnan kirkkovaltuuston pyynnöstä,
että Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä  vaalilla,  jonka
toimittaa Pyhärannan seurakunnan kirkkovaltuusto KL 23 11 § 2 mom.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös esittelyineen Pyhärannan seurakunnan kirkkoneuvostolle.

Lisätiedot Pappisasessori Kaisa Huhtala, p. 0400 309 810, kaisa.huhtala@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi julistaminen

Diaarinumero DTUR/204/01.01.01/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun kirkkoherra 
Petri Laitinen irtisanoutui 1.9.2017 lukien. Virkaa on vt:nä hoitanut pastori 
Sami Tolvanen siitä lähtien.  

Tuomiokapituli on päättänyt kirkkoherran viran erityisistä tarpeista ja 
vaalitavasta. 

Kirkkojärjestyksen 6 luvun § 14 mukaan kun kirkkoherran tai kappalaisen 
virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi 
vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella 
tavalla.

Tuomiokapituli voi julistaa Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran 
haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 1.10.2018 klo 15. 

Esitys Tuomiokapituli 

1. julistaa Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi 
1.10.2018 klo 15 päättyvin hakuajoin; ja

2. antaa asian jatkovalmisteluun pappisasessori Kaisa Huhtalalle.  

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Tiedoksi Pyhärannan seurakunnan kirkkoneuvosto, pappisasessori Kaisa 
Huhtala. 

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, 
pauliina.jarvinen@evl.fi.

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Tiina Rumpunen / Koulutusavustus 2018

Diaarinumero DTUR/278/02.03.00/2017

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen esittelee hiippakuntadekaani Timo 
Tavastin valmisteleman asian/ P

Perustelut Vuoden 2018 avustuspäätös nro 12.

Turun arkkihiippakunnalle on varattu vuosittain rahaa koulutusavustuksia 
varten 13.200 euroa.

Vuoden 2018 osalta tuomiokapituli on aikaisemmin tekemillään päätöksillä 
(2015-00311, 2015-00309, DTUR/45/02.03.00/2017, 
DTUR/168/02.03.00/2017, DTUR/278/02.03.00/2017nro5, 
DTUR/278/02.03.00/2017nro6, DTUR/278/02.03.00/2017nro7, 
DTUR/278/02.03.00/2017nro8, DTUR/278/02.03.00/2017nro9, 
DTUR/278/02.03.00/2017nro10 ja DTUR/278/02.03.00/2017nro11) sitoutunut 
maksamaan koulutusavustusta eri kohteisiin siten, että ko. vuoden 
määrärahoja on vielä käytettävissä 6.944 euroa.

Maskun seurakuntapastori Tiina Rumpunen on anonut koulutusavustusta 
yhden pastoraalikurssin kustantamiseen 2018: PT9 Kristillinen kasvatus, 
Kirkon koulutuskeskus, 414 euroa. Koulutusavustusanomus koskee 
osallistumis- ja täysihoitomaksuja, mutta ei matkakuluja ja päivärahoja.

Rumpunen vaihtoi kesällä työnantajaa siirtyen Maskun seurakunnan 
palvelukseen. Uusi työnantaja ei ollut varautunut korvaamaan 
pastoraalikurssin koulutuskuluja. Näin ollen Rumpunen täyttää 
koulutusavustuksen myöntämiselle asetetut kriteerit.

Koulutusavustuksen maksuohjeet:

- Avustus maksetaan kouluttautujan osallistuttua koulutukseen ja maksettua 
koulutuskulut ensin itse.

- Viimeistään vuoden lopulla (mieluiten jouluun mennessä) kouluttautuja 
lähettää selvityksen maksamistaan, koulutusavustuksen piiriin hyväksytyistä 
koulutuskuluista. Selvitys lähetetään emailitse tuomiokapitulin hallintosihteeri 
Annariina Soinille (annariina.soini@evl.fi), ja kyseisen sähköpostin 
liitetiedostoiksi liitetään skannattuina kaikki tositteet maksutapahtumista. 
Lisäksi viestissä tulee mainita kouluttautujan tilinumero, jota käyttäen 
koulutusavustus toivotaan maksettavaksi.

- Jos koulutusavustusta on myönnetty vuoden aikana useampiin koulutuksiin 
tai muusta syystä kouluttautuja joutuu maksamaan koulutuskuluja 
useammassa erässä, voi hän lähettää maksupyynnön Annariina Soinille 
haluamallaan tavalla joko erissä tai yhtenä kokonaisuutena. Olennaista on 
vain se, että kouluttautuja selvittää kussakin sähköpostissa erikseen sen, 
mistä koulutuskuluista kyseisessä maksupyynnössä on kyse.

Esitys Tuomiokapituli päättää

§ 322

30.08.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirja 13/2018  16



1. myöntää Tiina Rumpuselle koulutusavustusta pastoraalikurssiin sen 
mukaisesti, mitä edellä on todettu;

2. muistuttaa avustuksen saajaa esittelytekstin lopussa mainituista 
maksuohjeista.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Tiina Rumpuselle. Lisäksi päätös tiedoksi tuomiokapitulissa 
hallintosihteeri Annariina Soinille (annariina.soini@evl.fi).

Lisätiedot Hiippakuntadekaani Timo Tavast, timo.tavast@evl.fi, 0400 774312.

Muutoksenhaku 1. Päätökseen saa kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaan hakea muutosta 
valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. 

2. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Mika Kyytinen / Ylempi pastoraalitutkinto

Diaarinumero DTUR/140/04.00.00/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen esittelee hiippakuntadekaani Timo 
Tavastin valmisteleman asian/P

Perustelut Länsi-Porin kirkkoherra Mika Kyytinen on kirjoittanut ylempään 
pastoraalitutkintoon liittyvän kirjallisen työn (kehittämishanke) aiheesta 
Henkilösuunnitelma Länsi-Porin seurakunnassa. Kuten ylemmän 
pastoraalitutkinnon kirjallisen työn kohdalla on ollut Turun 
arkkihiippakunnassa käytäntönä, tekijä kutsuttiin keskustelemaan työstään 
tuomiokapitulin kollegion kanssa. Keskustelu toteutettiin 7.6.2018 pidetyssä 
tuomiokapitulin iltakoulussa. Asessorikaudellaan Kyytisen työn 
esitarkastajana toiminut Pertti Ruotsalo oli kutsuttu mukaan keskusteluun ja 
hän toimi työn ensisijaisena lukijana, joka tehtävänä oli esittää työstä 
erityishuomioitaan keskustelun aluksi. Myös muut iltakoulussa läsnä olleet 
osallistuivat arvioivaan keskusteluun omalla panoksellaan.

Käydyn keskustelun ja työstä esitettyjen huomioiden pohjalta tuomiokapituli 
teki hiippakuntadekaanin esityksestä 21.6.2018 päätöksen, että työtä on vielä 
korjattava tietyiltä erikseen mainituilta osin ennen hyväksymistä. Kesän 
aikana Kyytinen on toiminut annettujen ohjeiden mukaisesti tehden loput 
korjaukset työhönsä. Dekaani on arvioinut korjausten olleen riittäviä ja 
välittänyt korjatun työn sähköisesti kapitulin jäsenille. Nyt ollaan työn 
tarkistusprosessissa saavutettu vaihe, jossa Kyytisen kirjallinen työ voidaan 
esittää hyväksyttäväksi ylempään pastoraalitutkintoon sisältyväksi 
opintosuoritukseksi (20 op).

Mikäli tuomiokapituli tekee edellä esitetyn kirjallista työtä koskevan 
hyväksymispäätöksen, voidaan todeta, että Mika Kyytinen on suorittanut 
kaikki ylempään pastoraalitutkintoon sisältyvät opinnot sen mukaisesti, mitä 
tuomiokapituli on hänen henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastaan (HOPS) 
päättänyt. Suoritettuja opintoja ovat:

1) Johtamiskoulutuksen opinnot 20 op:

- Kirjo II A, Johtaminen seurakunnassa 20 op

2) Syventävät teologiset opinnot (tai kapitulin hyväksymät korvaavat opinnot) 
40 op:

- Saarnakurssi ja sen opintomatka Saksaan 20 op

- Kirkolliset toimitukset, josta on ylempään pastoraalitutkintoon hyväksi luettu 
10 op

- Yp:n teologinen kurssi: Seurakunta yhteisönä ja työyhteisönä muuttuvassa 
yhteiskunnassa 5 op

- Yp:n teologinen kurssi: Kirkon perustehtävä ja ajankohtaiset teologiset 
kysymykset 5 op
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3) Opintoihin liittyvä kirjallinen työ 20 op:

- Henkilösuunnitelma Länsi-Porin seurakunnassa, hyväksyttävänä 30.8.2018

Näin ollen ylempi pastoraalitutkinto on hyväksyttävissä Kyytisen kohdalla 
kokonaisuudessaan suoritetuksi ja hänet voidaan kutsua pastoraalipubliikkiin 
19.9.2018.

Esitys Tuomiokapituli päättää

1) hyväksyä Mika Kyytisen kirjallisen työn Henkilöstösuunnitelma Länsi-Porin 
seurakunnassa ylempään pastoraalitutkintoon sisältyväksi opintosuoritukseksi
ja velvoittaa tekijä lähettämään työnsä pdf-muodossa Kirkon 
koulutuskeskukseen Ulla Pyykölle (ulla.pyykko@evl.fi);

2) todeta Kyytisen suorittaneen kaikki ylemmän pastoraalitutkinnon 
tutkintovaatimuksissa edellytetyt opinnot sen mukaisesti, mitä tuomiokapituli 
on hänen henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastaan päättänyt;

3) hyväksyä ylemmän pastoraalitutkinnon hänen kohdallaan 
kokonaisuudessaan suoritetuksi;

4) kutsua hänet pastoraalipubliikkiin 19.9.2018.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Mika Kyytiselle ja tiedoksi nimikirjamerkintöjä varten Pauliina 
Järviselle.

Lisätiedot Hiippakuntadekaani Timo Tavast 0400 774312, timo.tavast@evl.fi.

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa 
hakea muutosta.
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Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen viran haettavaksi julistaminen

Diaarinumero DTUR/206/01.01.01/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen /AP

Perustelut Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (III) virka on ollut täyttämättä 
vakinaisesti Antero Paateren eläkkeelle jäämisestä lähtien 1.10.2017. Virkaa 
on hoitanut 50 %:sti vt. kappalainen Kristiina Frondelius. Turun 
arkkihiippakunnan tuomiokapituli on antanut oikeuden olla täyttämättä virkaa 
vakinaisesti 31.12.2018 asti.  

Kirkkojärjestyksen 6 luvun § 14 mukaan kun kirkkoherran tai kappalaisen 
virka on tullut avoimeksi, tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi 
vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella 
tavalla.

Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää 22.8.2018 / § 95, 
että tuomiokapituli julistaisi viran haettavaksi ja se täytettäisiin 1.1.2019 
lukien. Kappalaisen viran erityiset tarpeet ovat: halu sitoutua seurakuntatyön 
kehittämiseen seurakunnan strategian suuntaisesti, kirkollisen elämän 
tuntemus ja seurakuntatyön edellyttämät sosiaaliset taidot. Hakijoissa 
arvostetaan erityisesti viestinnän osaamista ja ennakkoluulotonta ja uutta 
kokeilevaa työotetta erittäin monimuotoisen seurakunnan alueella. 
Seurakunta hakee laaja-alaista seurakuntatyön osaajaa, jonka työnkuvaan 
tulee kuulumaan myös aluetiimin johtaminen.

Tuomiokapituli voi julistaa Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (III) 
viran haettavaksi.

Esitys Tuomiokapituli päättää 

1. julistaa Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (III) viran haettavaksi 
1.10.2018 klo 15 päättyvin hakuajoin.  

2. antaa virantäytön jatkovalmistelun pappisasessori Sari Lehdelle.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto. Tiedoksi 
lääninrovasti Ville Niittynen, pappisasessori Sari Lehti, Turun 
Katariinanseurakunnan seurakuntatoimisto ja Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymä.

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, 
pauliina.jarvinen@evl.fi

Muutoksenhaku Vain valmistelua koskevaan päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan 
saa hakea muutosta.
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Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen viran (II) jättäminen auki julistamatta ajalla 
1.9.-31.12.2018

Diaarinumero DTUR/200/01.01.00/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen /AP

Perustelut Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen (II) Sari Lehti on ilmoittanut 
irtisanoutuvansa kappalaisen virasta 1.9.2018 lukien. Hän on tullut valituksi 
Raision seurakunnan kirkkoherraksi.

Seurakuntaneuvosto esittää (30.5.2018/ § 87), että tuomiokapituli ei julistaisi 
1.9.2018 avautuvaa kappalaisen (II) virkaa auki, vaan se jätettäisiin 
vakinaisesti täyttämättä loppuvuodeksi 2018. Seurakuntaneuvosto perustelee 
pyyntöä seuraavasti: ”Seurakunta saisi rauhassa täyttää kappalaisen virat 
yhden kerrallaan tai mahdollisesti jättää yksi kappalaisen viroista kokonaan 
täyttämättä seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Seurakuntien 
rakennemuutoskaavailujen rauettua tarvitaan aikaa seurakuntien keskinäisen 
resurssijaon selkeytymiseen. Syksyn 2018 aikana tuomiokirkkoseurakunta 
saa riittävän kokonaiskuvan tulevien vuosien pappistyövoiman tarpeesta.” 

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. 

Tuomiokapituli voi katsoa 2 ja 3 kohdan olevan perusteena sille, että virka 
voidaan jättää vakinaisesti täyttämättä tässä vaiheessa ajalla 1.9.-31.12.2018.

Esitys Tuomiokapituli päättää kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin 2-3 
kohtien nojalla jättää Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II) viran 
vakinaisesti täyttämättä ajalla 1.9.-31.12.2018. 

Asian käsittely Tuomiorovasti Heimo Rinne poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi. 

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto. Tiedoksi 
lääninrovasti Ville Niittynen, Turun tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntatoimisto ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, 
pauliina.jarvinen@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa 
hakea muutosta.
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Tiina Rautiaisen virkavapaus Raision seurakunnan kappalaisen virasta 1.9.2018 lukien

Diaarinumero DTUR/121/01.01.02/2017

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen / P

Perustelut Pastori Tiina Rautiainen anoo jatkoa virkavapaudelleen Raision seurakunnan 
kappalaisen (IV) virasta 1.9.2018 lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja 
Taivassalon kirkkoherran vaali saa lainvoiman. Kustavin ja Taivassalon 
seurakuntien kirkkovaltuustojen yhteinen kokous valitsi 14.6.2018 Tiina 
Rautiaisen seurakuntien yhteiseksi kirkkoherraksi, mutta vaali ei ole saanut 
lainvoimaa valituksen vuoksi. 

Kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijalle voidaan 
hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta 
joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä.  
Kirkkolain 6 luvun 41 §:n 1 ja 2 momentin mukaan virkavapaa on haettava 
kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin 
määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan 
harkittavissa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin 
määrätä.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b kohdan mukaan tuomiokapituli myöntää 
yli kahden kuukauden pituisen virkavapauden seurakunnan muulle papinviran
haltijalle. 
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jos seurakunnan 
papinviran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi 
muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä 
hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.

Raision seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.8.2018/ § 103 
käsitellyt Tiina Rautiaisen virkavapausanomusta. Kirkkoneuvosto puoltaa 
virkavapauden myöntämistä 1.9.2018 lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja 
Taivassalon yhteisen kirkkoherran viran vaali on lainvoimainen. 

Esitys Tuomiokapituli päättää kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin, 41 §:n 2 ja 4 
momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b kohdan perusteella myöntää 
Tiina Rautiaiselle virkavapautta Raision seurakunnan kappalaisen (IV) virasta 
toisen viran hoitamista varten 1.9.2018 lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja 
Taivassalon yhteisen kirkkoherran viran vaali on lainvoimainen.

Asian käsittely Pappisasessori Sari Lehti poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi. 

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Tiina Rautiainen. Tiedoksi lääninrovasti Pertti Ruotsalo, vs. 
lääninrovasti Petri Sirén, Raision seurakunnan kirkkoneuvosto ja 
kirkkoherranvirasto. 

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, 
pauliina.jarvinen@evl.fi

Muutoksenhaku Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen (KL 24:4).  

§ 326
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Tiina Rautiaisen viranhoitomääräys Kustavin ja Taivassalon seurakuntien yhteiseen 
kirkkoherran virkaan 1.9.2018 lukien

Diaarinumero DTUR/71/01.01.00/2017

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen /P

Perustelut Kustavin ja Taivassalon seurakuntien kirkkovaltuustojen yhteinen kokous 
valitsi 14.6.2018 Tiina Rautiaisen seurakuntien yhteiseksi kirkkoherraksi, 
mutta vaali ei ole saanut lainvoimaa valituksen vuoksi. 

Kustavin ja Taivassalon seurakunnat ovat perustaneet yhteisen kirkkoherran 
viran 1.9.2018 lukien. 

Tiina Rautiainen on anonut jatkoa virkavapaudelleen Raision seurakunnan 
kappalaisen virasta ja on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä 
seurakuntien yhteisenä kirkkoherrana. 

Kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 mom. mukaan kun seurakunnan kirkkoherran, 
kappalaisen tai seurakuntapastorin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista 
hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta
virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään. 

Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltija voidaan ottaa 
määräajaksi vain, jos: 
1) viranhaltija sitä itse pyytää; 
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien 
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan 
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. 
Viranhoitomääräyksen määräaikaisuuden syynä on avoinna olevaan 
virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen.  

Kirkkolain 6 luvun 16 §:n 1-2 mom. mukaan virkasuhteeseen ottamisen ja 
pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa 
ottamisesta tai vihkimisestä päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon 
terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa 
asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Virkaan 
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei 1 
momentissa tarkoitettua selvitystä vaadita.

Tuomiokapituli on päättänyt 18.9.2013 § 515 kohdalla, että
1. jos pappi työskentelee saman työnantajan palveluksessa, 
lääkärintodistusta ei vaadita, jollei ole syytä epäillä hänen terveydentilaansa 
tai työkykyään, 
2. oman hiippakunnan papin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen 
häneltä ei edellytetä lääkärintodistusta alle 10 kuukauden 
viranhoitomääräykseen, jollei ole syytä epäillä hänen työkykyään.
Tämän päätöksen nojalla pastori Rautiaiselta ei vaadita selvitystä 
terveydentilasta.

Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom. mukaan viranhaltijalle on annettava 
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viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista 
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen 
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltijalle 
vähintään kuukauden kestävässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä 
virkasuhteen ehdoista, jolleivat ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä. 

Esitys Tuomiokapituli päättää

1. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräyksen 
pastori Tiina Rautiaiselle Kustavin ja Taivassalon seurakuntien vt. yhteiseksi 
kirkkoherraksi 1.9.2018 lukien siihen asti, kunnes kirkkoherran vaali saa 
lainvoiman. Palkasta päätetään seurakuntien välisen sopimuksen mukaisesti;

2. kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla, että Tiina Rautiaisen ei tarvitse toimittaa 
selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja

3. kehottaa seurakuntia antamaan pastori Rautiaiselle KL 6:18 mukaisen 
selvityksen viranhoidon keskeisistä ehdoista

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Tiina Rautiainen. Tiedoksi vt. lääninrovasti Pertti Ruotsalo, vt. 
lääninrovasti Petri Sirén (1.9. lukien), Kustavin ja Taivassalon seurakuntien 
kirkkoneuvostot ja kirkkoherranvirastot.  

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, 
pauliina.jarvinen@evl.fi

Muutoksenhaku Päätös 1. 

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa 
hakea muutosta.

Päätös 2.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla (KL 24:4).

Päätös 3.

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Kari K Salon irtisanoutuminen Maskun seurakunnan kappalaisen viransijaisuudesta

Diaarinumero DTUR/202/01.01.03/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut Pastori Kari K Salo on ilmoittanut 17.8.2018 irtisanoutuvansa Maskun 
seurakunnan kappalaisen osa-aikaisesta (50 %) viransijaisuudesta. Hänellä 
oli viranhoitomääräys 31.12.2018 asti. 

Salo on aloittanut Maskun seurakunnan palveluksessa 18.9.2017, joten 
hänen irtisanoutumisaikansa on kirkkolain 6 luvun 55 §:n 2 momentin 1-
kohdan mukaan 14 päivää. Irtisanoutumisaika alkaa kulua sitä päivää 
seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tiedoksi. Salon viimeinen
viranhoitopäivä Maskun seurakunnassa on 1.9.2018.   

Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi irtisanoutumisen. Salon palvelussuhde 
Maskun seurakuntaan päättyy 2.9.2018 lukien.

Esitys Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi pastori Kari K Salon irtisanoutumisen 
Maskun seurakunnan kappalaisen osa-aikaisesta viransijaisuudesta 2.9.2018 
lukien ja toteaa, että Salon palvelussuhde Maskun seurakuntaan päättyy 
2.9.2018 lukien.  

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Kari K Salo. Tiedoksi vt. lääninrovasti Pertti Ruotsalo, vt. lääninrovasti 
Petri Sirén (1.9. lukien), Maskun seurakunnan kirkkoneuvosto ja 
kirkkoherranvirasto. 

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, 
pauliina.jarvinen@evl.fi.

Muutoksenhaku Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 § 2 momentin mukaan saa hakea 
muutosta.

§ 328

30.08.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirja 13/2018  26



Sari Lehden irtisanoutuminen Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virasta 
1.9.2018 lukien

Diaarinumero DTUR/209/01.01.03/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/AP

Perustelut Pastori Sari Lehti on 28.8.2018 ilmoittanut irtisanoutuvansa Turun 
tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II) virasta 1.9.2018 lukien. Hänet on 
valittu Raision seurakunnan kirkkoherran virkaan.  

Kappalaisen virasta irtisanoutumisaika on kirkkolain 6 luvun 55 §:n mukaan 
kaksi kuukautta. Viranhaltijan suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää 
irtisanoutumisaikaa. Lehden irtisanoutuminen on ollut seurakunnassa ja 
tuomiokapitulissa tiedossa jo Raision seurakunnan kirkkoherran vaalista 
lähtien.   

Esitys Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi Sari Lehden irtisanoutumisen Turun 
tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II) virasta 1.9.2018 lukien, ja toteaa, 
että Lehden palvelussuhde Turun tuomiokirkkoseurakuntaan päättyy 1.9.2018
lukien. 

Asian käsittely Pappisasessori Sari Lehti poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Sari Lehti. Tiedoksi lääninrovasti Ville Niittynen, Turun 
tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto ja seurakuntatoimisto, Turun 
ja Kaarinan seurakuntayhtymä.

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515, 
pauliina.jarvinen@evl.fi.

Muutoksenhaku Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 § 2 momentin mukaan saa hakea 
muutosta.

§ 329
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Kirkkohallituksen päätös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän  maa-alueen myynnistä

Diaarinumero DTUR/181/03.01.00/2018

Esittelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P 

Perustelut Kirkkohallitus on 16.8.2018 § 363 päättänyt vahvistaa Turun ja Kaarinan 
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen 7.6.2018 § 43, jolla 
on päätetty myydä noin 2283 m2:n suuruinen määräala Kaarinan 
kaupungissa sijaitsevasta tilasta Smeds, kiinteistötunnus 202-411-4-8, Juha 
Huunoselle 40 000 euron kauppahinnalla.

Esitys Merkitään tiedoksi. 

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet -

Lisätiedot Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

§ 330
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Kirkkohallituksen päätös Harjavallan seurakunnan ja Harjavallan kaupungin välisestä 
maakaupasta

Diaarinumero DTUR/156/03.01.00/2018

Esittelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P 

Perustelut Kirkkohallitus on 16.8.2018 § 362 päättänyt vahvistaa Harjavallan 
seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen 22.5.2018 § 17, jolla on päätetty 
myydä Harjavallan kaupungissa sijaitseva tila Pirkanranta, kiinteistötunnus 
79-428-8-62, sekä noin 1,5 ha kokoinen määräala tilasta Pappila, 
kiinteistötunnus 79-429-3-21,  Harjavallan kaupungille yhteensä 42 000 euron
kauppahinnalla.

Esitys Merkitään tiedoksi. 

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet -

Lisätiedot Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

§ 331
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Kirkkohallituksen päätös Porin ev.lut. seurakuntayhtymän metsäpalstan myynnistä

Diaarinumero DTUR/163/03.01.00/2018

Esittelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P 

Perustelut Kirkkohallitus on 16.8.2018 § 361 päättänyt vahvistaa Porin 
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen 30.5.2018 § 26, jolla
on päätetty myydä Porin kaupungissa sijaitseva tila Matalakoski, 
kiinteistötunnus 609-464-1-1209, Noormarkun Erämiehet ry:lle 33 000 euron 
kauppahinnalla.

Esitys Merkitään tiedoksi. 

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet -

Lisätiedot Lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.

§ 332
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Valitusosoitus pöytäkirja

Esitys Annetaan valitusosoitus.

Päätös Esityksen mukaan. 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, 
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä 
ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaista valitusta,
koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pykälät: 316, 319, 320, 321, 322, 324, 327 kohta 3               
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6 kohdan, kirkkolain 6 luvun 72 §:n, hallintolain 53 d §:n, 
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin ja muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 
saa hakea muutosta valittamalla: 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 315, 317, 318, 323, 325, 327 kohta 1, 328, 329, 330, 331, 332

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa 
tehdä kirkkolain mukaista kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.  
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n 
mukaisen kynnysarvon (Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat- ja palvelut), 
400.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut), 150.000 € (rakennusurakat) ja 500 000 
(käyttöoikeussopimukset). 

Pykälät  

 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja 
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13

Postiosoite: PL  60, 20501 Turku 

Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi

Tuomiokapitulin kirjaamo on avoinna ma – pe klo 9.00 – 12.00 ja 13.00-15.00. 

Pykälät:

§ 333
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Oikaisuvaatimus on toimitettava Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille oikaisuvaatimusajan 
kuluessa. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen 
viesti katsotaan saapuneeksi tuomiokapitulille silloin kun se on tuomiokapitulin käytettävissä 
tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksiannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä 
tapahtuneen myöhemmin. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan 
annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Oikaisuvaatimuk-
sen 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

Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön 
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).  

Pykälä

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. 
Hankintayksikön yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60 20501 Turku
Telekopio: 02-2797001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen 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 siitä, 
että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava 
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä 
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 
hankintayksikön hallussa. 

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomai-
nen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain 
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta valittamalla myös se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Alistusasioissa milloin seurakunnan viranomaisen päätös on jätetty tutkimatta tai vahvistamatta 
taikka sitä on muutettu, kirkkoneuvostolla tai seurakuntaneuvostolla on oikeus valittaa 
ratkaisusta. Jos alistetun päätöksen on tehnyt seurakuntayhtymän viranomainen, valitusoikeus 
on yhteisellä kirkkoneuvostolla. Jos alistettua päätöstä on muutettu tai se on jätetty tutkimatta, 
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se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen saa hakea päätökseen valittamalla muutosta. 

Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Telekopio:  (0295642414)

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 

Pykälät: 326, 327 kohta 2,         

Valitus markkinaoikeuteen 

Pykälät 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut 
kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen 
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi 
(valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen 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 siitä, että 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. 
 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

Markkinaoikeuden yhteystiedot                                              

Postiosoite: PL 118, 00529 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 5643314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhaku-
ajan 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. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi 
annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
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Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
_ valittajan nimi ja kotikunta
_ postiosoite ja puhelinnumero, johon asian käsittelyä koskevat 
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
_ päätös, johon haetaan muutosta
_ miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi ja
_ perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana 
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi tai kotikunta. 
 
Valituskirjelmän liitteet

_ päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
_ todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
_ asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen 
valtakirja. 

Valitusasiakirjo-
jen toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla 
valituskirjelmän 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 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 
myöhemmin. 

Oikeudenkäynti-
maksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään 
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 5, 7 
tai 8 §:stä muuta johdu.

Lisätietoja
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Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.45.

Kokouksen puolesta

Pauliina Järvinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen 
päätösten mukaiseksi.

Paikka ja päiväys

Turussa 30.8.2018

Matti Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu koneellisesti Domus- asianhallintajärjestelmässä.

§ 334
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