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§ 335

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.
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§ 336

Ilmoitusasiat

Esitys

Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
Hiippakuntadekaani Timo Tavastin virkavapauden aikana hänen
viransijaisenaan toimii Man Leppänen.
Tuomiorovasti Heimo Rinne ilmoitti:
osallistuneensa tuomiorovastien tapaamiseen Mikkelissä 31.8.-2.9.2018
osallistuneensa Helsingin tuomiorovasti Marja Heltelän
virkaanasellamiseen 16.9.2018
-

-

Piispa Kaarlo Kalliala ilmoitti:
siunanneensa 5.9.2018 Euran seurakunnan nuorisotyön kodan
osallistuneensa Sastamalassa vuoden 1918 punaisten muistotilaisuuteen,
jonka yhteydessä siunattiin haudatut, mutta siunaamatta jääneet punaiset
osallistuneensa ensimmäiseen lndonesia-Finland Bilateral Interfaith and
Intermedia Dialogue—tapaamiseen Helsingissä 17.9.2018. Uskontojen
välisiä suhteita ja median roolia käsittelevän kohtaamisen järjestivät
USKOT-foorumi ja Suomen ja Indonesian ulkoministeriöt.

-

-

-

Päätös
Toimenpiteet
Muutoksenhaku

Merkittiin tiedoksi.
-

Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5
muutosta.
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§ 337

Keski-Porin seurakunnan kirkkoherran viran täyttäminen tuomiokapitulin lausunto
seurakunnalle hakijoista
-

Diaarinumero

DTUR/63/01 .01.01/2018

Esittelijä

Pappisasessori San Lehti / P

Perustelut

Tuomiokapituli on istunnossaan 14.2.20 18 (78 §) merkinnyt tiedoksi KeskiPorin seurakunnan kirkkoherra Kari Erkkolan ilmoituksen
irtisanoutumisestaan 1.11.2018 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.
lstunnossaan 9.5.2018 tuomiokapituli teki päätöksen, että Keski-Porin
seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa KeskiPorin seurakunnan seurakuntaneuvosto (KL 23 11 §) ja että Keski-Porin
kirkkoherran virka julistetaan auki 8.6.2018 päättyvin hakuajoin. Vaalin
valmistelijaksi tuomiokapituli määräsi rovasti Marianne Känän (225 §).
Määräaikaan mennessä Keski-Porin seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat
(tässä esitelty aakkosjärjestyksessä)
Heimo Hietanen, kirkkoherra, Meri-Porin seurakunta
Tuija Kruus, kappalainen, Keski-Porin seurakunta
Jaakko Rainerma, vt. kappalainen, Noormarkun seurakunta
Seppo Sattilainen, seurakuntapastori, Porin Teljän seurakunta
Pasi Virta, kappalainen, Keski-Porin seurakunta
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan kirkkoherran välillistä
vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja
kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Lausuntoehdotus on esittelyn liitteenä.

Esitys

Tuomiokapituli
1. toteaa, että Keski-Porin seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet
Heimo Hietanen, Tuija Kruus, Jaakko Rainerma, Seppo Sattilainen ja Pasi
Virta;
2. toteaa, että kaikki hakijat ovat kelpoisia hakemaansa virkaan; ja
3. antaa virkaa hakeneista liitteessä olevan lausunnon.

Asian käsittely

Pappisasessori Kaisa Huhtala ei osallistunut asian käsittelyyn.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Pöytäkirjanote ja lausunto sekä hakemusasiakirjat seurakunnalle ja vaalin
valmistelijalle, kirkkoherra Marianne Känälle.

Lisätiedot

Pappisasessori San Lehti, p. 044 7160400, sari.lehti@evl.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 338

Huittisten seurakunnan kirkkoherran viran täyttäminen tuomiokapitulin lausunto
seurakunnalle hakijoista
-

Diaarinumero

DTUR/1 02/01.01.01/2018

Esillelijä

Pappisasessori San Lehti / P

Perustelut

Tuomiokapituli on istunnossaan 7.3.2018 (108 §) merkinnyt tiedoksi Huillisten
seurakunnan kirkkoherra Rauno Herrasen ilmoituksen irtisanoutumisestaan
1.8.2018 alkaen. Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan
3.4.2018 (8 §) pyytänyt, että seurakunnan kirkkoherranvaali toimitettaisiin
välillisenä vaalina. Seurakuntaa kuultuaan tuomiokapituli määritteli
istunnossaan 18.4.2018 viran erityiset tarpeet.
lstunnossaan 9.5.2018 tuomiokapituli päätti, että Huittisten kirkkoherran vaali
toimitetaan välillisenä vaalina, jonka toimittaa Huittisten seurakunnan
kirkkovaltuusto (KL 23 11 § 2 mom). Samassa istunnossaan tuomiokapituli
teki päätöksen, että Huittisten kirkkoherran virka julistetaan auki 8.6.2018
päättyvin hakuajoin. Istunnossaan 29.5.2018 (224) tuomiokapituli määräsi
vaalin valmistelijaksi lääninrovasti Ari Paavilaisen.
Määräaikaan mennessä Huittisten seurakunnan kirkkoherran virkaa hakivat
(tässä esitelty aakkosjärjestyksessä):
Juha Dubbe, kappalainen, Pöytyän seurakunta
Eero Kuikanmäki, kirkkoherra, Heinäveden seurakunta
Jani Laaksonen, kappalainen, Harjavallan seurakunta
Malli Nikkanen, pastori, Baijerin evankelis-luterilainen kirkko
Sami Toivanen, vt. kirkkoherra, Pyhärannan seurakunta
Lisäksi virkaa haki Akaan seurakunnan kappalainen Tero Kuparinen, joka
19.6.2018 perui hakemuksensa.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan kirkkoherran välillistä
vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle.
Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja
kykynsä haettavana olevaan virkaan.
Lausuntoehdotus on esittelyn liitteenä.

Esitys

Tuomiokapituli
1. toteaa, että Huittisten seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet
Juha Dubbe, Eero Kuikanmäki, Jani Laaksonen, Matti Nikkanen, Sami
ToIvanen;
2. toteaa, että kaikki hakijat ovat kelpoisia hakemaansa virkaan; ja
3. antaa virkaa hakeneista liitteessä olevan lausunnon.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Pöytäkirjanote ja lausunto sekä hakemusasiakirjat seurakunnalle ja vaalin
valmistelijalle, lääninrovasti Ari Paavilaiselle.
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Lisätiedot

Pappisasessori San Lehti, p. 044 7160400, sari.lehti@evl.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 339

Laitilan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntöä koskevan päätöksen vahvistaminen

Diaarinumero

DTUR/207/00.01 .01/2018

Esittelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut

Laitilan seurakunta on lähettänyt tuomiokapitulille asiakirjat otsikkoasiassa.
Kirkkovaltuusto on 26.4.2018 § 8 kohdalla päättänyt hyväksyä
kirkkoneuvoston ohjesäännön. Päätös on alistettu kirkkolain 10:3 §:n nojalla
tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Uusi ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2019 ja
kumoaa voimaan astuttuaan 30. päivänä syyskuuta 2013 hyväksytyn ja 13.
päivänä helmikuuta 2014 vahvistetun ohjesäännön.
Ohjesäännön muuttaminen liittyy seurakunnan organisaatiomuutokseen.
Kirkkovaltuusto on päättänyt lakkauttaa taloudellisen jaoston ja johtokunnat.
Tämän johdosta kirkkoneuvoston ohjesääntöä on tullut muuttaa. Ohjesääntö
tulisi voimaan uuden valtuustokauden alussa 1.1.2019.
Kirkkovaltuuston päätöksestä voidaan todeta, että se on syntynyt laillisessa
järjestyksessä. Kirkkovaltuuston päätös on ollut nähtävillä lain määräämällä
tavalla 30.4.- 30.5.2018 välisen ajan. Pöytäkirjaan liitetty valitusosoitus on
oikein ja valitusviranomainen on tuomiokapituli. Päätöksestä ei ole
määräajassa valitettu, joten päätös on saanut lainvoiman.
Kirkkovaltuuston kokouksessa on hyväksytty lisäys 2 luvun 8 §:ään. Pykälä
koskee asian esittelyä kirkkoneuvostossa. Lisäyksen mukaan viranhaltijan
ollessa jäävi, esittelyoikeus on myös kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.
Kun esittelyoikeuden on vakiintuneesti katsottu olevan vain viranhaltijoilla, on
kyseinen lisäys ongelmallinen. Saadun tiedon mukaan lisäyksen mukaista
menettelyä on sovellettu tilanteessa, jossa molemmat esittelevät viranhaltijat,
kirkkoherra ja talouspäällikkö, ovat esteellisiä. Tällainen tilanne on syntynyt
päätettäessä johdon eli mainittujen viranhaltijoiden palkkauksesta. Selvää
onkin, että varapuheenjohtajan esittelyä ei tule käyttää laajasti, vaan lähinnä
tilanteissa, jossa viranhaltijaesittelijää ei ole. Kirkkoneuvoston tietoon tulee
saattaa tämä toimintaohje.
Seurakunnan hyväksymä ohjesääntö on kuitenkin vahvistamiskelpoinen, joten
tuomiokapituli voi päätöksen vahvistaa. Ohjesääntö voidaan
vahvistusmerkinnällä vatustettuna palauttaa seurakunnalle.

Esitys

Tuomiokapituli päättää kirkkolain 10 luvun 3 §:n ja 24 luvun 2 §:n nojalla
1. vahvistaa Laitilan seurakunnan kirkkovaltuuston 26.4.2018 § 8 tekemän
päätöksen, jolla on hyväksytty kirkkoneuvoston ohjesääntö;
2. kiinnittää kirkkoneuvoston huomiota esittelyssä mainittuun esittelyoikeutta
koskevaan ohjaukseen; ja
3. toimittaa erillisenä asiakirjana toimitetun ohjesäännön
vahvistusmerkinnöin seurakunnalle.
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Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Laitilan seurakunnalle. Tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kuulutus
tuomiokapitulin päätöksestä on pantava Laitilan seurakunnan ilmoitustaululle
(KL 25:3).

Lisätiedot

Lakimiesasessori Matti Mäkinen p. 0400 774311, matti.makinen(evI.fi.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen (KL
24:4).
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§ 340

Apurahahakemus Turun tuomiokapitulin rahastolle EI Salvadorin sisarkirkkotapaamista
varten

Diaarinumero

DTUR/21 2/02.03.00/2018

Esillelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut

Hiippakuntasihteerit Anssi Nurmi ja Kaisa Rauma ovat toimittaneet
tuomiokapitulille avustushakemuksen EI Salvadorin
kumppanuuskirkkotapaamisen kuluihin. Hakemuksessa todetaan, että
tuomiokapitulin kumppanuuskirkko EI Salvadorissa kutsuu kerran kolmessa
vuodessa kaikki ulkomaiset kumppaninsa sisarkirkkotapaamiseen.
Tapaamisessa saadaan tietoa kirkon tilanteesta ja tulevaisuuden
suunnitelmista. Se mahdollistaa myös kohtaamiset eri kumppanien välillä,
kuin myös neuvottelut kirkon eri työntekijöiden kanssa. Seuraava
kokoontuminen järjestetään 6.-10.11.2018 EI Salvadorissa. Tuomiokapitulin
edustajina tälle matkalle lähtevät hiippakuntasihteeri Kaisa Rauma ja
kirkkoherra Riku Laukkanen.
EI Salvadorin kirkko on pyytänyt yhteistyökumppaneiltaan tukea yhden
paikallisen työntekijän osallistumiseksi tähän neuvotteluun. Sen vuoksi
anotaan Tutun tuomiokapitulin rahastoilta tukea pastori Emely Chavezin
Jayaquen seurakunnasta osallistumismaksun kattamiseen 400 euroa (450
USD). Lisäksi anotaan tukea kirkkoherra Riku Laukkasen osallistumismaksun
kattamiseen 400 euroa (450 USD). Osallistumismaksuilla katetaan
tapaamisen majoitus-, ruokailu-, kuljetus- ja ohjelmakuluja.
Turun tuomiokapitulin rahaston tarkoituksena on tukea tuomiokapitulin ja koko
hiippakunnan toimintaa. Rahastosta voidaan sääntöjen 3 §:n mukaan
tuomiokapitulin päätöksellä myöntää avustuksia kirkon ja hiippakunnan
tehtäviä ja toimintoja edistäviin tarkoituksiin.
Hakemuksessa on kysymys avustuksen myöntämisestä arkkihiippakunnan
sisarkirkon kumppanuuskirkkotapaamisen kuluihin. EI Salvadorin kirkko on
vähävarainen ja arkkihiippakunnan seurakunnat tukevat sitä tahallisesti. On
perusteltua myöntää haellu avustus, joka mahdollistaa paikallisen työntekijän
osallistumisen tapaamiseen. Lisäksi pitkäaikaisen tuomiokapitulin
kumppanuuskirkkotyöryhmän puheenjohtajan Riku Laukkasen osallistuminen
tapaamiseen on välttämätöntä, joten pienen tuen antaminen hänen matkansa
kuluihin on perusteltua.
Tuomiokapituli voi myöntää anotun 800 euron avustuksen.

Esitys

Tuomiokapituli päättää myöntää tuomiokapitulin rahaston varoista 800 euroa
avustuksen hakemuksessa sanoifuihin tarkoituksiin.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Anssi Nurmi ja Kaisa Rauma. Jäljennös rahastonhoitaja Matti
Mäkinen, kirkkoherra Riku Laukkanen.

Lisätiedot

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

Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen kirkkolain 24 luvun 4 §:n
nojalla.
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§ 341

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa

Diaarinumero

DTUR/224/0I .00.00/2018

Esiifelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut

Tuomiokapitulissa on 12.9.2012 hyväksytty työkyvyn hallintaa, seurantaa ja
varhaista tukea koskeva ohjeistus. Ohjeistus on nyt päivitetty lähinnä
työterveyshuollon vaihtumisen vuoksi. Samalla ohjeistus on valmisteltu ja
käsitelty yhteistoimintamenettelyssä yhteistyötoimikunnassa. Oleellisia
muutoksia ohjeistuksen sisältöön ei ole tullut. Tekstissä on otettu huomioon
sairauspoissaolojen omailmoitusmenettely.
Varhaisen tuen tavoite on varmistaa, että mahdollisiin työntekoa, turvallisuutta
tai työhyvinvointia uhkaaviin tekijöihin puututaan työpaikalla riittävän
varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää esimiehiltä aktiivista toimintaa, mutta
myös työntekijöiltä voidaan odottaa sitä, että he ottavat esimiehensä kanssa
puheeksi työkyvyssä ilmeneviä ongelmia. Ohjeistus sisältää toimintatapoja
miten ongelmiin puututaan ajoissa ja miten toimitaan pitempien sairauslomien
tilanteissa.
Ohjeistus on esittelyn liitteenä. Ohjeistukseen on liitetty 9.2.2005 hyväksytty
suositus hyvän kohtelun edistämisestä tuomiokapitulissa sekä käytännön
menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Lisäksi mukana on
myös 9.2.2005 hyväksytty tuomiokapitulin henkilökunnan päihdeongelmien
käsittelyn periaatteet ja käytännön menettelytavat päihdeongelmatilanteessa
sekä suositus hoitoonohjaamisesta.

Esitys

Tuomiokapituli päättää hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn ohjeistuksen
työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös ja ohjeistus tiedoksi henkilökunnalle.

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5
muutosta.
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§ 342

Suorituslisä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa

Diaarinumero

DTUR/222/01 .02.00/2018

Esittelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut

Uuden KirVesTesin 26 §:n mukaan suorituslisää on alettava maksaa vuoden
2020 alusta alkaen.
Tuomiokapitulissa on 14 henkilöä, jotka ovat kirkon yleisessä
palkkausjärjestelmässä ja joita suorituslisä siten koskee. Arkkipiispan ja
piispan palkasta päättää KiT.
Suoritusta arvioivia esimiehiä on kolme. Piispa arvioi lakimiesasessorin,
hiippakuntadekaanin, piispan erityisavustajan ja piispan sihteerin
työsuoritusta, hiippakuntadekaani arvioi hiippakuntasihteerien, kuurojenpapin,
vankiladiakonin ja viestintä- ja koulutussihteerin työsuoritusta,
lakimiesasessori arvioi hiippakuntapastorin, hallintosihteerin ja hallinto- ja
taloussihteerin työsuoritusta.
Työsuorituksen arviointiperusteet sisältyvät soveltamisohjeeseen. Niitä on
oltava vähintään kaksi, joista toisen on oltava työssä suoriutuminen. Muut
arviointikriteerit ovat: 1. tuloksellisuus, 2. monitaitoisuus, 3. erityistiedotja
-taidot, 4. yhteistyökyky, 5. aloitteellisuus, kehityshakuisuus ja innovointikyky.
Tuloksellisuutta on vaikea arvioida tuomiokapitulin työssä, kun ei harjoiteta
liiketoimintaa. Monitaitoisuutta painotetaan jo rekrytoinnissa ja se tukee
työssä suoriutumista ratkaisevasti. Jonkin erityistaidon hyvä hallinta ei johda
rekrytointiin, jos osaaminen on liian kapea-alaista. Yhteistyökyky on sen
sijaan oleellista suhteessa asiakkaisiin ja työtovereih in. Ehdotus kriteereiksi:
O
työssä suoriutuminen; painoarvo 60 % (ammatinhallinta,
suoriutuminen työtehtävistä ja asetetuista tavoitteista)
O
yhteistyökyky; painoarvo 40 % (kyky kohdata asiakkaita ja
työtovereita)
Suoritustasoja voisi olla käytössä kolme.
O
odotusten mukaisen hyvän suoritustason aliifava
O
odotusten mukainen hyvä suoritustaso
O
odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä
Arviointiiakso voisi olla vuosi. Käytännössä arviointijakson tulee alkaa vuoden
2018 aikana, jotta joulukuussa 2019 voidaan tehdä päätös suorituslisän
maksamisesta. Tuomiokapitulissa arviointijakso voisi olla 1.11.2018
31.10.2019.
—

Ennen arviointijakson alkua on käytävä esim iehen ja työntekijän väliset
tavoitekeskustelut, joissa asetetaan työn tavoitteet, jotka perustuvat
työtehtäviin ja niiden vaativuustasoon. Tämä voi tapahtua syksyllä
pidettävissä kehityskeskusteluissa.
Arviointijakson päättyessä käydään arviointikeskustelut. Niiden jälkeen
esimies arvioi työntekijän työsuorituksen. Yhteismitallisuuden ja henkilöstön
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tasapuolisen kohtelun toteutumiseksi piispa kokoaa esimiesten arviot yhteen
ja vertaa niitä toisiinsa sekä valmistelee joulukuun 2019 istuntoon esityksen
seuraavan vuoden suorituslisistä. Arvioinnin jälkeen esimies antaa
työntekijälle palautteen hänen työsuorituksestaan.
Suorituslisä maksetaan sille, jonka työsuorituksen arvioidaan olevan
odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä.
Suorituslisiin käytettävän summan on oltava vähintään 1,1 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen
yhteismäärästä vuonna 2020. Tuomiokapitulissa se voisi olla juuri tuo
vähimmäissumma.
Ennen suorituslisäjärjestelmän käyttöön ottoa on käytävä
täytäntöönpanoneuvottelu pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa.
Tuomiokapitulissa neuvottelu on käyty J UKOn asettaman luottamusmiehen
Mika Mäntyrannan kanssa. Tällöin on sovittu edellä sanotuista
arviointiperusteista (työssä suoriutuminen ja yhteistyökyky). Järjestelmää on
käsitelty valmisteluvaiheessa johtoryhmässä ja työntekijäkokouksessa.
Tuomiokapitulin on päätettävä, miten suorituslisä määritellään. Onko se
prosentuaalinen osuus palkasta vai tasasuuruinen euromääräinen erä? Tämä
maksamistavan päättäminen voi tapahtua joulukuussa 2019 samalla kun
päätetään siitä, kenelle suosituslisää maksetaan.

Esitys

Tuomiokapituli päättää, että
1. suorituslisiin käytettävä summa on 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän
piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä vuonna 2020;
2. suorituslisän arviointikriteerit ovat:
a. työssä suoriutuminen; painoarvo 60 % (ammatinhallinta,
suon utuminen työtehtävistä ja asetetuista tavoitteista);
b. yhteistyökyky, painoarvo 40 %, (kyky kohdata asiakkaita ja
työtovereita)
3. suoritustasoja on käytössä kolme:
a. odotusten mukaisen hyvän suoritustason alittava;
b. odotusten mukainen hyvä suoritustaso;
c. odotusten mukaisen hyvän suoritustason ylittävä;
4. seurantajakso on 1.11.2018

—

31.10.2019; ja

5. suorituslisän maksamistapa käsitellään myöhemmin.
Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös tiedoksi henkilökunnalle.
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Lisätiedot

Lakimiesasessori Matti Mäkinen, maffi.makinen@evl.fi, 0400 774311.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin mukaan saa hakea
muutosta valittamaHa.
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§ 343

Henkilökunnan vuosilomat ajalla 1.10.201 8

-

30.4.2019

Diaarinumero

DTUR/223/01 .01.02/2018

Esittelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut

Tuomiokapitulin henkilökunta on esittänyt lomatoiveensa ajalle 1.10.2018
-30.4.2019. Lomien sijoillelussa on otettu huomioon viraston toiminta ja
tuomiokapitulin istunnot. Lomatoiveet ilmenevät liitteestä.
Vuosilomat voidaan vahvistaa toiveiden mukaisesti. Lakimiesasessori voi
viranhaltijapäätöksellä myöntää vielä ilmoittamattomat ko. ajanjaksolle
sijoittuvat lomat. Jos kaikkia lomia ei voida pitää huhtikuun loppuun
mennessä, voidaan ne pitää ensi vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. myöntää henkilökunnan jäljellä olevat lomat liitteenä olevasta
lomataulukosta ilmenevällä tavalla; ja
2. todeta, että lakimiesasessori myöntää vielä puuttuvat ko. ajanjaksolle
ajoittuvat lomat ja hyväksyy listassa oleviin vuosilomiin mahdollisesti
tarvittavia muutoksia työjärjestyksen 10 §:n nojalla viranhaltijapäätöksellä

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös tiedoksi henkilökunnalle.

Lisätiedot

Matti Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fl.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5
muutosta.

§2
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§ 344

Pappisvihkimys 30.9.2018

-

päätös papiksi vihiilävistä ja vokaatioista

Diaarinumero

DTUR/1 99/08.00.03/2018

Esittelijä

Pappisasessori Kaisa Huhtala/P

Perustelut

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta ovat pappisvihkimystä 30.9.2018
Laitilan kirkossa toimitettavaan pappisvihkimykseen hakeneet Riikka-El iina
Juhantalo, Anniina Salminen ja Matti Taneli
KJ 5:2 §:n mukaan papiksi vihittävän tulee olla
1) jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon
jäsen;
2) suorittanut yliopistossa sellaisen teologisen tutkinnon, jonka
piispainkokous on hyväksynyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi;
3) sekä muutoinkin pappisvirkaan soveltuva.
KJ 5:4 §:n mukaan papiksi vihittävän tulee piispalle ja muille tuomiokapitulin
jäsenille osoittaa kykenevänsä hoitamaan pappisvirkaa ja sitä varten hänen
on annettava tuomiokapitulin määräämät näytteet.
KJ 5:5 §:n 1 mukaisesti papiksi voidaan vihkiä henkilö, joka on kutsuttu
toimittamaan papinvirkaa (vokaatio)
KJ 5:5 §:n 4 mukaisesti papiksi voidaan vihkiä henkilö, joka toimii teologisen
tieteen opettajana yliopistossa tai muussa korkeakoulussa taikka
uskonnonopettajana oppilaitoksessa ja sitoutuu tuomiokapitulin harkitsemalla
tavalla hoitamaan myös papinvirkaan kuuluvia tehtäviä seurakunnassa sen
mukaan kuin hänen päätoimensa sallii.
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt pappistutkinto- ja
ordinaatiokäytännöstä seuraavaa:
1) Vihkimystä hakevan on otettuaan yhteyttä hiippakuntapastoriin
keskusteltava piispan kanssa tai arkkipiispan vastuualueelle tullessaan
arkkipiispan kanssa. Tässä keskustelussa piispa ja arkkipiispa arvioivat
hakijan soveltuvuutta pappisvirkaan.
Kaikki pappisvihkimystä nyt hakeneet ovat käyneet kyseisen
keskustelun.
2) Vihkimystä hakeva antaa saarnanäytteen joko pappisasessorille tai
tuomiorovastille tai hiippakuntapastorille. Saarnanäytettä kuulemassa voivat
olla lisäksi myös tuomiokapitulin maallikkojäsen tai hiippakuntavaltuuston
puheenjohtaja. Annetut näytteet ilmenevät jäljempänä olevasta erittelystä.
Kaikki pappisvihkimystä hakeneet ovat suorittaneet hyväksytysti
kyseisen saarnanäytteen.
vuorovaikutustaidoista ja
Vihkimystä
hakeva
antaa
näytteen
3)
seurakuntakontekstissa toimimisesta, jonka
pappisasessori yhdessä
vihittävän papin perehdyifäjän kanssa ottaa vastaan vihittävän tulevassa
muualla
seurakunnassa. Vuorovaikutusnäyte voidaan
sopia
myös
vastaanotettavaksi. Annetut näytteet ilmenevät jäljempänä olevasta
erittelystä.
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Kaikki pappisvihkimystä nyt hakeneet ovat suorittaneet hyväksytysti
tämän vuorovaikutusnäytteen.
4) Vihkimystä hakeva kutsutaan koulutus- ja tutkintopäivään.
Koulutus- ja tutkintopäivä oli tuomiokapitulissa maanantaina 10.9.2018,
johon kaikki pappisvihkimystä nyt hakeneet olivat kutsuttuina saapuneet.
Tämän päivän ohjelma alkoi hiippakuntapastori Pauliina Järvisen
aamurukouksella. Sen jälkeen oli arvioiva keskustelu näytetilanteista. Tämän
keskustelun ohjaajina toimivat hiippakuntasihteeri Mika Mäntyranta ja
hiippakuntapastori Pauliina Järvinen. Toisena osana aamupäivää oli
ryhmätyöskentely. Työskentelyn ohjasi piispa Kaarlo Kalliala, joka antoi
ryhmälle aiheeksi Facebook-keskustelun kirkkoon kuulumattomien kummien
kohtelusta. Ryhmän keskustelu oli syvällistä, toinen toista kunnioittavaa ja
tärkeisiin asioihin paneutuvaa,
Iltapäivän koulutusjakso käsitteli papin oikeuksia ja velvollisuuksia
(lakimiesasessori Matti Mäkinen) sekä seurakuntaa työnantajana ja
työyhteisönä (pappisasessori Kaisa Huhtala). Päivän päätteeksi kokoontuivat
kouluttajat yhteiseen arvioivaan palaveriin.
Pappisvihkimys edellyttää erilaisten asiakirjojen toimittamista ja näytteiden
antamista, jotka tässä kootusti.
Riikka-Eliina Juhantalo
Hakemus on
Vokaatio on
Tutkintotodistus on
Kielitaito, suomi ja ruotsi on (YO ja TM)
Soveltuvuustutkinta 1.9.2015
Kirkon jäsen ja konfirmoitu
Lääkärintodistus 10.8.2018 sopiva
Saarnanäyte 2.9.2018 Kyläsaaren seurakuntatalo (Kaisa Huhtala)
Vuorovaikutusnäyte 6.9.2018 Pihlavan kirkko isoskoulutus (Kaisa Huhtala ja
Helena Kuusiranta)
CV on
Portfolio on
Rikosrekisteriote on
Perehdyttäjä Helena Kuusiranta, Meri-Porin seurakuntapastori

Anniina Matilda Salminen
Hakemus on
Vokaatio on
Tutkintotodistus on
Kielitaito, suomi ja ruotsi on (YO ja TM)
Soveltuvuustutkinta 1.9.2015
Kirkon jäsen ja konfirmoitu
Lääkärintodistus on sopiva
Saarnanäyte 9.9.2018 Teljän kirkko (Kaisa Huhtala)
Vuorovaikutusnäyte 5.9.2018 Harjavallan seurakuntatalo nuorten ilta (Kaisa
Huhtala ja Jani Laaksonen)
CV on
Rikosrekisteriote on
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Perehdyttäjä Jani Laaksonen, Harjavallan kappalainen
Matti Tapani Taneli
Hakemus on
Vokaatio KJ 5:5 4-kohta
Tutkintotodistus on
Kielitaito, suomi ja ruotsi on (YO ja TM)
Soveltuvuustutkinta on
Kirkon jäsen ja konfirmoitu
Lääkärintodistus on sopiva
Saarnanäyte 2.9.2018 Hannunniitun seurakuntakoti (Leena Kairavuo)
Vuorovaikutusnäyte 3.9.2018 Raisio sotaveteranien tilaisuus (San Lehti)
cv on
Perehdyttäjä Elina Joutsiniemi ja Muka Rosendahi, Salon seurakunta
Vokaati ot
Vihkimystä hakeneet ovat saaneet seuraavat vokaatiot:
Riikka Juhantalo: Meri-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää
Riikka Juhantalolle viranhoitomääräystä seurakuntapastorin viransijaisuus
ajalle 30.9.2018—27.6.2019.
Anniina Salminen: Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää
viranhoitomääräystä Anniina Salmiselle seurakuntapastorin virkaan 1 .10.2018
lukien
Matti Taneli: Tanelin vihkimyksen perusteena on kirkkojärjestyksen 5 luvun 5
§:n kohta 4, jonka perusteella uskonnonopettajana toimiva voidaan vihkiä.
Salon seurakunta on sitoutunut perehdyttämään Tanelin papin työhön.
Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. että Riikka-Eliina Juhantalo, Anniina Salminen ja Matti Taneli hyväksytään
papiksi vihilläviksi Laitilan kirkossa 30.9.2018;
2. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla Riikka Juhantalolle
viranhoitomääräyksen Meri-Porin seurakunnan seurakuntapastorin
viransijaiseksi ajalle 30.9.2018—27.6.2019;
3. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 2 momentin nojalla Anniina Salmiselle
viranhoitomääräyksen Harjavallan seurakunnan seurakuntapastorin
virkaan 1.10.2018 lukien; ja
4. todeta, että Matti Taneli toimii uskonnonopettajana ja palvelee Salon
seurakuntaa papillisissa tehtävissä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös 1—2. Riikka Juhantalo, tiedoksi lääninrovasti Heimo Hietanen, MeriPorin seurakunnan seurakuntaneuvosto ja seurakuntatoimisto, Porin ev.lut.
seu rakuntayhtymä;
päätös 1. ja 3. Anniina Salminen, tiedoksi lääninrovasti Ari Paavilainen,
Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto;
päätös 1. ja 4. Matti Taneli, tiedoksi lääninrovastit Ville Niittynen ja Risto
Leppänen, Salon seurakunnan kirkkoherra Timo Hukka.
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Lisätiedot

Pappisasessori
309 810

Kaisa

Huhtala,

Muutoksenhaku

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

kaisa.huhtala@evl.fi,

p.

0400
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§ 345

Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virka —kelpoisuus ja lausunto

Diaarinumero

DTUR/1 51/01.01.01/2018

Esittelijä

Pappisasessori Kaisa Huhtala/P

Perustelut

Tuomiokapituli päätti istunnossaan 29.5.2018 julistaa haettavaksi Turun
tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen viran 28.6.2018 klo 15 päättyvin
hakuajoi n.
Hakemuksensa virkaan ovat määräajassa jättäneet seuraavat papit
(aakkosjärjestyksessä):
Turun Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Muka Ahola
Malmin seurakunnan kappalainen Markku Arola
Rauman seurakunnan seurakuntapastori Lotta Hatakka
pastori Timo Helenius
Turun Henrikinseurakunnan vs. seurakuntapastori Tiinakaisa Honkasalo
Maskun seurakunnan seurakuntapastori Sini-Maaria Kataja
pastori Lauri Kotila
pastori Marith Leppäkari-Lindberg
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Mika
Mäntyranta
Piikkiön seurakunnan seurakuntapastori Mikko Nieminen
Maarian seurakunnan seurakuntapastori Saara Palmunen
Maskun seurakunnan seurakuntapastori Sinikka Pietilä
Maarian seurakunnan seurakuntapastori Milla Ruskeepää
pastori Maija Saario
Liedon seurakunnan kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HAKIJOIDEN ESITTELY
MllKA JUHANI AHOLA,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Martinlaakson lukio 2000; teologian maisteri 2007 Helsingin
yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtam isen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 17.2.2008; pastoraalitutkinto Turussa 29.2.2012
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Turussa 18.11.2013
Muu koulutus:
Retriilliohjaajakurssi (6op) 2014; Radion hartauspuhujan kurssi (5op), 2013
Kielitaito: Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus;
Työkokemus seurakuntapappina:
Ruskon seurakunnan seurakuntapastori 2008-2011; Turun tuomiokirkkosrk
srk-past. ja vs. kpl 2011-; Turun ja Kaarinan srk-yht kans.väl.työn määräaik.
pappi 2014-20 16.
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 6 v.
Muu työkokemus:
-

-

-
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Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Lukuisia luollamustehtäviä ekumenian, spiritualiteetin ja
jumalanpalveluselämän alalla. Hiippakuntavaltuuston jäsen 2016-20.
Hakem usas iaki rjat:
• hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 12.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen
-

-

MARKKU Kalevi AROLA,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Elisenvaaran lukio 1980; -teologian kandidaatti (TM) 1986
Helsingin yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Helsingissä 1.6.1986; pastoraalitutkinto Helsingissä
11.3.1998
Muu koulutus:
Kirjo 11(20 op), 2014; Rippikoulusuunnitelma, täydennyskoulutus (3 ov), 2003;
Koulutyön kurssi (102 t), 1993.
Kielitaito: Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Malmin srk, ylim.apul 1986-2012; Malmin srk, kpl 2011Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 32 v
Muu työkokemus:
-

Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Helsinki 27.6.20 18
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

LOTTA Maria HATAKKA,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Töölön yhteiskoulun lukio 1999; teologian maisteri 2008 Helsingin
yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtam isen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 7.3.201 0; pastoraalitutkinto Turussa 21.6.2018
Muu koulutus:
-

-

Kielitaito: Suomenkiel: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Rauman srk srk-past. 2010Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 5,5 v
Muu työkokemus:
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Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakem usas iakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 1.8.2018
Konfirmaatioja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen
-

-

-

TIMO Sakari HELENIUS,
Tutkinnot:
Teologian maisteri 2001 Helsingin yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Kuopiossa 3.6.2001; pastoraalitutkinto Oulussa 11.5.2004
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Oulussa 13.12.2007
Muu koulutus:
Ph.D Boston College 2013; VK (VM) 2007 Helsinki; Usk.(35 Oy) ja fil (44,5)
aineenop. pedagogiset op. 2001:
Kielitaito:•Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Hakunilan srk srk-past. 2001-2001; Oulun tkl, hiippak.siht. 2002-2010;
siirtolaispappi New York 2009;
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 8 v
Muu työkokemus:
-

-

Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Lukuisia julkaisuja ja konferenssiesitelmiä filosofian ja sosiologian alalla;
luottamustehtäviä Nuorten aikuisten, ympäristöasioiden ja kirkkojen välisissä
työ ryh missä
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Oulu 15.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen
-

-

-

TIINAKAISA HONKASALO,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Uotilanrinteen lukio 1981; -teologian maisteri 1989 Helsingin
yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 24.11.2013; pastoraalitutkinto Turussa 18.5.2016
Muu koulutus:
Aikuiskasvatuksen approbatur 1993; Opeffajankoul.ped.op. (35 ov) 2001;
Viestinnän A-oppim. (15 ov) 2003 HY; Viestinnän B-oppim. (2Iov) 2008 HY
Kielitaito: Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Salon srk vs. srk-past. 2014-201 5; Turun tuomiokirkkosrk vs. kpl, vs. srk-past.
2016Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 4 v.
-
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Muu työkokemus:
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakemusasiaki rjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 20.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

SINI-MAARIA KATAJA,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Ressun lukio 2007; teologian maisteri 2013 Äbo Akademi
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seu rakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 10.3.2013; pastoraalitutkinto Turussa 18.5.2016
Muu koulutus:
Sururyhmäohjaajakoulutus, Eurajoen op. 2016; KRITO
ryhmänohjaajakoulutus KRS 2017
Kielitaito: Suomenkieli: ylioppilastodistus ja kypsyyskoe; ruotsinkieli: sisältyy
akateemiseen tutkintoon
Työkokemus seurakuntapappina:
Turun Tuomiokirkkosrk vs. srk-past. 2013, Länsi-Porin srk srk-past. 2013;
Kaarinan srk srk-past. (50%); Maskun srk vs. kpl ja srk-past. 20 14Vi rkavuodet pappina pappisvih kimyksestä lukien:
n. 5,5 v.
Muu työkokemus:
-

-

Muut hakem usasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
SEN ja [ML edustusta 2013-2017
Hakem usas iaki rjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 6.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

LAURI PEKKA KOTILA,’
Tutkinnot:
Ylioppilas, —Teologian maisteri, Helsingin yliopisto 1997
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtam isen tutkinto:
Pappisvihkimys Oulussa 3.6.1997; pastoraalitutkinto Oulu,
22.6.2004; seurakuntatyön johtamisen tutkinto Oulu
Muu koulutus:
Lehtitoimittajakoulutus, Laajasalon op. 2010; Vanhat testamentin viisauskirjat
saarnateksteinä (3 Oy) 2004
Kielitaito:
Suomenkieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli: tutkintotodistus
Työkokemus pappina:
Piippolan srk vs. kirkkoherra 1997—1998, Säyneisen srk vs. kirkkoherra 1999—
2000, Sodankylän srk srk-past. 2000—2001, Keravan srk vs. srk-past. 2001,
Pyhännän srk vs. kirkkoherra 2002, Hailuodon srk vs. kirkkoherra 2003,
lulunsalon srk vs. srk-past. 2003—2004 ja srk-past. 2005—2007, Karjasillan
seurakunnan srk-past. 2007
-

-
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Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
Noin 8 vuotta.
Muu työkokemus:
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Oulu 1.8.2018
Konfirmaatioja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen
-

-

-

MARITH KRISTINA LEPPÄKARI-LINDBERG,

1

Tutkinnot:
Ylioppilas, Karleby Svenska Gymnasium Kokkola ruotsinkielellä, 1985;teologian maisteri 1989 Åbo Akademi 1999;
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 31.10.2009; pastoraalitutkinto Turussa 5.3.2014
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Turussa 2015
Muu koulutus:
lnformationsförvaltning vid ÅA 60 op, 2007; Radiokommunikointi ÅA 1999,
Radiojumalanpalveluskurssi (3 op) KK2O11, Johtaminen kirkossa (5 op)
2017; Kirkon lastenohjaajien peruskurssi 1984; SLS lähetysesikoulutus 1992;
Folkhälsans kommunikationskurs för ungdomar 1982.
Kielitaito:
Suomenkieli: erivapausanomus; ruotsinkieli: ylioppilastutkinto ja akateeminen
tutkinto.
Työkokemus seurakuntapappina: Piikkiö srk srk-past. ja vs. kappalainen
2009—2012; Kemiönsaaren srkvt. kirkkoherra 2013—2014; Salon srkvs. srk
past. 2014—2015; Pöytyän srk vs. srk-past. 2016; Kaarinan srk srk-past. 2017;
Uudenkaupungin srk vs. kappalainen 2017—2018.
Virkavuodet pappisvihkimyksestä lukien:
Noin 7 vuotta.
Muu työkokemus:
lukuisia kanslistin ja sihteerin sijaisuuksia eri seurakunnissa ja AA:ssa.
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Lukuisia luottamustehtäviä eri yhdistyksissä ja yhteisöissä; hartaus- ja
kolumninkirjoitustehtäviä.
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote kappalaisen viran hakuun,
Turku 31.7.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen
-

-

-

-

-

MIKA JUHANI MÄNTYRANTA,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Säkylän seudun lukio 1978; teologian maisteri 2009 Åbo Akademi
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seuraku ntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 14.6.2009; pastoraalitutkinto Turussa 19.5.2014
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Turussa 4.4.2017
Muu koulutus:
-

-

-
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Musiikin kandidaatti (MuM) 1985 Sibelius Akatemia; Kirkon
konsufttivalmennus (35 op) 2016; Jumalanpalveluselämän erityiskurssi (14
op) 2006; Soiva sana Viva vox (8 op) 2003; Seurakuntatyön työnohjaajakurssi
(54 op) 2007
Kielitaito: Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Turun arkkihiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkisihteeri; Kirkkohallitus
jumalanpalvelus-ja yhteiskuntayksikön johtaja 2012, Turun tuomiokapituli
hiippakuntasihteeri 2012—
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 9 v.
Muu työkokemus:
B-kanttorina Tutun Mikaelin ja Henrikin seurakunnissa, hiippakuntakanttorina
Muut hakem usasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Lukuisia luottamustehtäviä mm. Kirkon koulutuskeskuksessa,
kirkolliskokouksessa, arkkihiippakunnan rippikoulukouluttajana
jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnassa sekä spiritualiteetti- ja
jumalanpalvelusryhmässä.
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 6.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen
-

-

-

MIKKO Pekka NIEMINEN,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Vihdin yhteiskoulun lukio 1992; teologian maisteri 2009 Helsingin
yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pannivihkimys Turussa 7.3.201 0; pastoraalitutkinto Turussa 17.12.2014
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Turussa 7.4.2016
Muu koulutus:
-

-

-

Kielitaito: Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Salon srk vs. srk-past. 2010; Piikkiön srk srk-past. 2011Virkavuodet pappina pappisvih kimyksestä lukien:
n. 8,5 v
Muu työkokemus:
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakem usasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 27.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

SAARA Aleksandra PALMUNEN,
Tutkinnot:
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Ylioppilas, Luostarivuoren lukio 2002; teologian maisteri 2008 Helsingin
yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 31.10.2010; pastoraalitutkinto Turussa 21.6.2018
Muu koulutus:
-

-

Kielitaito: Suomenkieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Maarian srkvs. srk-past.ja kpl 2010-2012; Turun Katariinansrkvs. srk-past.
2014; Maarian srk vs. srk-past. ja srk-past. 2014Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 6 v.
Muu työkokemus:
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakem usasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 22.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuu luminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

LIISA SINIKKA PIETILÄ,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Uudenkaupungin lukio 2000; teologian maisteri 2010 Åbo
Akademi
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 7.3.2010; pastoraalitutkinto Turussa 17.12.2014
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Turussa 4.4.2017
Muu koulutus:
-

-

-

Kielitaito:
Suomenkieli: ylioppilastutkinto laudatur; ruotsinkieli: sisältyy akateemiseen
tutkintoon
Työkokemus seurakuntapappina:
Maskun srk vs. ja vt. srk-past. 2010-2012, srk-past. 2013Virkavuodet pappisvihkimyksestä lukien:
Noin 7 vuotta
Muu työkokemus:
Lemu-Askaisten srk, nuorisonohjaaja 2007-2009
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Työnohjaus 2017
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 6.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

MILLA Maria RUSKEEPÄÄ,
Tutkinnot:
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Ylioppilas, Salon Hermannin lukio 2003; -teologian maisteri 2010 Helsingin
yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Parisvihkimys Turussa 31.10.2010; pastoraalitutkinto Turussa 18.5.20 16
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Turussa 18.11.2013
Muu koulutus:
Sisustusalan artesaani 2006
Kielitaito: Suomenkieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Maarian srk srk-past. 2010Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 4 v.
Muu työkokemus:
-

-

Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 20.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

MAIJA Pauliina SAARIO,
Tutkinnot:
Ylioppilas, Linnankosken lukio 2003; teologian maisteri 2010 Helsingin
yliopisto
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtam isen tutkinto:
Pappisvihkimys Espoossa 29.5.2011; pastoraalitutkinto Espoossa 24.2.2015
seurakuntatyön johtamisen tutkinto Espoossa 28.1.2016
Muu koulutus:
-

-

-

Kielitaito: Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Hangon suomal. srkvs. srk-past. 2011; Espoon srk-yht. vs. oppil.past. 2012;
Keravan srk vs. srk-past. 2012-201 3; Vuosaaren srk vs. srk-past. 2014;
Leppävaaran srk vs. srk-past. 2014-2015; Tapiolan srk vs. srk-past. 2016,
Hangon suomal. srk vs. khr, kpl 2017, kpl 2017Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 6 v.
Muu työkokemus:
Muut hakem usasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Hakem usasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Espoo 14.6.2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen

-

-

-

PAULIINA HANNA UHINKI-SUOMINEN,

14/2018
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Tutkinnot:
Ylioppilas, Turun klassikon lukio 1985; teologian maisteri 2002 Helsingin
yliopisto
Pappisvih kimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtam isen tutkinto:
Pappisvihkimys Turussa 26.5.2002; pastoraalitutkinto Turussa 8.12.2004
seurakuntatyön johtamisentutkinto Turussa 1.6.2015
Muu koulutus:
Kognitiivinen lyhytterapia (30 op) 2015-17; Musiikin kand (MuM) SibeliusAkatemia
1992; Rippikoulusuunnitelmakoulutus 2003, Sielunhoidon
erityiskoul. (40 op) 2014
Kielitaito: Suomenkielj: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus ruotsinkieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Liedon srk. stk.pastja kpl 2002Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 14 v.
Muu työkokemus:
Kanttorina Paraisilla, Padasjoella, Kaarinassa, Tutun Katariinassa, Henrikissä
ja Mikaelissa sekä Martissa
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Arkkihiippakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoimik. jäsen, kirkolliskok.
käsikirjavaliokunnan siht.
Hakemusasiakirjat:
hakemus; ansioluettelo; kirkon nimikirjaote, Turku 1.8..2018
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev. lut. kirkon jäsen
-

-

-

-

-

-

TUOMIOKAPITULIN LAUSUNTO KAPPALAISEN VIRKAA HAKENEISTA
KJ 6: 16 §, 3 momentti:
kappalaisen vaalia varten tuomiokapituli antaa
hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden
kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan
virkaan.
“...

Pappisvihkimys ja pastoraalitutki nto:
Kaikki viran hakijat ovat pastoraalitutkinnon suorittaneita pappeja. Siten he
ovat KJ 6: 10 nojalla kelpoisia täytettävänä olevaan virkaan.
Kielitaito: Kappalaisen virkaan vaaditaan suomenkielen erinomaista suullista
ja kirjallista taitoa sekä ruotsinkielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. (KJ 6:
4). Edellä kunkin hakijan esittelyssä on mainittu ne perusteet, joiden
perusteella kielitaitoa koskeva kelpoisuusehto täyttyy. Marith Leppäkari
Lindberg on toimittanut erivapausanomuksen.
Erinomaisen suomen kielen taidon voi osoittaa ylioppilastodistuksella, josta
ilmenee, että hakija on suorittanut suomen kielen ylioppilaskirjoituksen suomi
toisena kotimaisena kielenä vähintään arvosanalla eximia cum laude
approbatur. Marith Leppäkari-Lindberg on kirjoittanut ylioppilaaksi aikana,
jolloin ei ollut eximia cum laude approbatur —arvosanaa. Leppäkari
Lindberghin magna cum laude approbatur rinnastuu edelleen samaan
arvosanaan. Leppäkari-Lindbergh anoo erivapautta käytännön työssä ja

Pöytäkirja

14/2018

28

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

19.09.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

koulutuksessa hankitun kielitaidon
myöntää.

perusteella,

mikä hänelle voitaneen

Kirkon jäsenyys ja konfirmaatio: KL 6: 13 §:n mukaan virkasuhteeseen on
kelpoinen vain evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hakijoiden
osalta on tarkistettu, että he täyttävät tämän edellytyksen.
Muut edellytykset: KJ 6: 15 §:ssä on sanottu ne perusteet, joiden perusteella
hakija ei ole kelpoinen kappalaisen virkaan. Tuomiokapitulilla ei ole tiedossa
viranhakijoiden aikaisempaan viranhoitoon tai käyttäytymiseen liittyviä
sellaisia seikkoja, joiden perusteella tuomiokapituli arvioisi, että heiltä
puuttuisivat nyt haeffavana olevan viran hoitoon tarvittavat edellytykset (KJ 6:
15 4 mom).
Taito
Taito on virantäyttöä koskevissa dokumenteissa määritelty seuraavasti: “taito,
johon luetaan opinnot sekä työkokemus ja sen kautta saadut tiedot ja
viranhoitokokemus sekä henkilöstökoulutus”.
Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto
kappalaisen viran täyttöä todennut seuraavasti:

on

käsitellessään

“Tähän kappalaisen virkaan ovat yleisen seurakuntatyön lisäksi kuuluneet
erityisesti jumalanpalveluselämä ja siihen liittyvä vapaaehtoistyö sekä
aikaisemmin myös lähetystyö. Jumalanpalveluselämän keskeisyys
Tuomiokirkkoseurakunnassa merkitsee sitä, että liturgiikan ja homiletiikan
osa-alueilla tarvitaan asiaan perehtynyttä ja työalan kehittämisestä
innostunutta pappia. Vapaaehtoisten ohjaamiseen ja johtamiseen tarvittava
osaaminen ovat myös olennainen osa tältä viranhaltijalta vaadittavia taitoja.”
Hakijoiden taitoa ja kykyä tulee arvioida erityisesti näitä esitettyjä erityisiä
tarpeita ajatellen. Tästä arvioinnista tulee Turun tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvoston huolehtia.
Opinnot:
Kaikki hakijat ovat pastoraalitutkinnon suorittaneita pappeja. Muun kirkollisen
koulutuksen osalta Ahola, Helenius, Kotila, Leppäkari-Lindberg, Mäntyranta,
Nieminen, Pietilä, Ruskepää, Saario ja Uhinki-Suominen ovat suorittaneet
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon.
Muun koulutuksen osalta Ahola on suorittanut Retriitinohjaajakurssin sekä
hartauspuhujakurssin, Arola Rippikoulun täydennyskoulutuksen ja koulutyön
kurssin, Helenius pedagogisia opintoja, Honkasalo pedagogisia ja
viestintäopintoja, Kataja sururyhmäohjaajakoulutuksen, Leppäkari-Lindberg
radiojumalanpalveluskurssin, Mäntyranta jumalanpalveluselämän
erityiskurssin sekä konsulttivalmennuksen ja Uhinki-Suominen sielun hoidon
erityiskoulutuksen ja rippikoulukoulutuksen.
Työkokemus:
Hakijat ovat työskennelleet pappeina eri pituisen ajan: Arola yli 30 vuotta,
Uhinki-Suominen 14 vuotta sekä Ahola, Hatakka, Helenius, Honkasalo,
Kataja, Kotila, Leppäkari-Lindberg, Mäntyranta, Nieminen, Palmunen, Pietilä,
Ruskeepää ja Saario alle 10 vuotta.
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Mäntyranta ja Uhinki-Suominen ovat toimineet kanttorin virassa huomattavan
ajan.
Hakijoista muut paitsi Helenius, Kotila ja Leppäkari-Lindberg toimivat tällä
hetkellä papin virassa.
Kyky
Kyvystä virantäyttöä koskevissa dokumenteissa sanotaan: “hakijan
aikaisempaan
viranhoitoon ja
käyttäytymiseen
liittyvät tekijät ja
henkilökohtaiset kyvyt haettavan viran hoitamiseen”. Hakijoiden kohdalla
tuomiokapitulin tiedossa ei ole moitittavaa viran hoidossa.
Erityisesti liturgiikkaan ja homiletiikkaan perehtyneisyyttä sekä vapaaehtoisten
ohjaamiseen tällä alalla kokemusta on Aholalla, Mäntyrannalla ja Uhinki
Suomisella. Seurakunnan tehtäväksi jää nyt täytettävänä olevan viran
hoitamisessa tarvittavien erityisten taitojen ja kykyjen selvittäminen.
Koeteltu kansalaiskunto
Perustuslain 125: 2:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Koeteltu kansalaiskunnolla tarkoitetaan
yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä
ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.
Tuomiokapitulin lausuntoon ei ole löydettävissä hakijoista juuri kyseistä
haettavaa virkaa ajatellen erityisen painavia ja merkittäviä seikkoja koetellun
kansalaiskunnon osalta.
KAPPALAISEN VAALIN TOIMITTAMINEN SEKÄ VIRKAAN VALITUN
TERVEYDENTILA JA RIKOSREKISTERIOTTEEN ESITTÄMINEN
Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen valitaan vaalilla, jonka toimittaa
Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto.
Kun vaalia valmistellaan, seurakunnassa nimitetty valmisteluryhmä voi tehdä
ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Tällöin on huomattava kaksi seikkaa: 1)
valintaan liittyvät ehdotukset tulee perustella huolellisesti; 2) henkilö valitaan
vaalilla, jolloin kukin valitsija voi vapaasti äänestää ketä tahansa virkaan
kelpoista hakijaa; siksi on suositeltavaa, että henkilövaali toteutetaan
umpilipuin.
Kuten edellä on todettu, on suositeltavaa, että hakijat haastatellaan
seurakunnassa. Jos kaikkia hakijoita ei kutsuta haastatteluun, tulee riittävän
tarkasti esittää, millä perusteilla haastatteluun kutsuttavat on valittu.
Jos virkaan valitulle halutaan määrätä KL 6:17 §:n tarkoittama koeaika, tästä
tulee päättää virkasuhteeseen ottamispäätöstä tehtäessä.
KL 6: 16 mukaan “virkasuhteeseen ottamisen
edellytyksenä on, että siihen
otettava henkilö antaa ottamisesta
päättävälle viranomaiselle tehtävän
hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot.
...

...
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Tuomiorovastin tulee heti kappalaisen vaalin jälkeen kehottaa virkaan valittua
toimittamaan lääkärintodistus.
Jos terveystietoja ei esitetä tai niistä ilmenee sellaista, ettei henkilöä voida
terveydentilaltaan pitää sellaisena, joka voi yulla palvelukseen, asia pitää
viedä uudelleen käsiteltäväksi seurakuntaneuvostoon, joka toteaa valinnan
rauenneeksi.
Jos todistukset ovat sisällöltään varauksellomat, tulee seurakuntaneuvoston
ohjesäännössä mainitun viranhaltijan (kirkkoherran) tehdä viranhaltijapäätös,
jossa valinta vahvistetaan. Tämän viranhaltijapäätöksen kopio tulee lähettää
tuomiokapitulille muiden vaaliasiakirjojen mukana; näitä asiakirjoja ovat:
vaalipöytäkirja valitusosoituksineen, tieto pöytäkirjan nähtävillä olosta (myös
kopio nähtävillä pitämistä koskevasta kuulutuksesta) ja siitä, milloin
pöytäkirjaote valitusosoituksineen on lähetetty kaikille virkaa hakeneille; myös
hakemusasiakirjat palautetaan tuomiokapituliin.
Esitys

Täytettävänä olevaan Turun tuomiokirkkoseutakunnan kappalaisen virkaan
liittyen tuomiokapituli:
1. toteaa, että Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virkaa ovat
hakeneet
Turun Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Muka Ahola
Malmin seurakunnan kappalainen Markku Arola
Rauman seurakunnan seurakuntapastori Lotta Hatakka
pastori Timo Helenius
Tutun Henrikinseurakunnan vs. seurakuntapastori Tiinakaisa Honkasalo
Maskun seurakunnan seurakuntapastori Sini-Maaria Kataja
pastori Lauri Kotila
pastori Marith Leppäkari-Lindberg
Tutun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Mika
Mäntyranta
Piikkiön seurakunnan seurakuntapastori Mikko Nieminen
Maarian seurakunnan seurakuntapastori Saata PaIm unen
Maskun seurakunnan seurakuntapastori Sinikka Pietilä
Maarian seurakunnan seurakuntapastori Milla Ruskeepää
pastori Maija Saatio
Liedon seurakunnan kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

myöntää kirkkolain 6 luvun 3 §:n 1 momentin nojalla erivapauden
kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta Marith Leppäkari
Lindbergille suomen kielen kohdalla; ja

3.

antaa hakijoiden kelpoisuudesta, taidosta ja kyvystä edellä olevan
lausunnon ja toteaa, että hakijoista kelpoisia hakemaan Turun
tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen virkaa ovat:
-

-

-

-

-

Turun Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Muka Ahola
Malmin seurakunnan kappalainen Markku Arola
Rauman seurakunnan seurakuntapastori Lotta Hatakka
pastori Timo Helenius
Tutun Hentikinseurakunnan vs. seurakuntapastori Tiinakaisa Honkasalo
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Maskun seurakunnan seurakuntapastori Sini-Maaria Kataja
pastori Lauri Kotila
pastori Marith Leppäkari-Lindbergh
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri Mika
Mäntyranta
Piikkiön seurakunnan seurakuntapastori Mikko Nieminen
Maarian seurakunnan seurakuntapastori Saata Palmunen
Maskun seurakunnan seurakuntapastori Sinikka Pietilä
Maarian seurakunnan seurakuntapastori Milla Ruskeepää
pastori Maija Saario
Liedon seurakunnan kappalainen Pauliina Uhinki-Suominen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asian käsittely

Tuomiorovasti Heimo Rinne poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtajana toimi pappisasessori Kaisa Huhtala.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Vaaliasiakirjat Turun
tuomiokirkkoseurakunnan
kappalaisen vaalin toim ittamista varten.

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Tuomiokapitulin lausunto hakijoista koskee vaalin valmistelua, josta ei voi
valittaa (KL 24:5). Vaalin jälkeen asianosaisella on mahdollisuus
muutoksenhakuun (kirkollisvalitus Turun hallinto-oikeuteen). (KL 24 luku §:t 4
ja 6)

seurakuntaneuvostolle
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§ 346

Pastoraalipubliikki 19.9.2018

Diaarinumero

DTUR/1 4/04.00.00/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Pastoraalitutkinnon publiikkiin 19.9.2018 kello 10.00 on kutsuttu Ulvilan
seurakunnan seurakuntapastori Riku Pakarinen. Hän täyttää
kirkkojärjestyksen 6 luvun 11 §:ssä säädetyt edellytykset. Lisäksi pubilikkiin
on kutsuttu ylemmän pastoraalitutkinnon suorittanut Länsi-Porin seurakunnan
kirkkoherra Mika Kyytinen.

Esitys

Tuomiokapituli päättää kirkkojärjestyksen 6 luvun ilja 12 §:n nojalla
hyväksyä Riku Pakarisen pastoraalitutkinnon ja Mika Kyytisen ylemmän
pastoraalitutkinnon.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Todistus pastoraalitutkinnon ja ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneille.

Lisätiedot

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515,
pauli ina.jarvinen@evl.fi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa
hakea muutosta.
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§ 347

Loimaan seurakunnan kappalaisen (IV) viran täyttämättä jättäminen

Diaarinumero

DTUR/225/01 .01.00/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Loimaan seurakunnan kappalaisen virka (IV) on tulossa avoimeksi, kun Ritva
Szarek siirtyy eläkkeelle 1.12.2018. Tuomiokapituli on merkinnyt
irtisanoutumisen tiedoksi.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun § 14 mukaan kun kirkkoherran tai kappalaisen
virka on tullut avoimeks tuomiokapitulin on julistettava virka haettavaksi
vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella
tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei
kirkkoherran tai kappalaisen virkaa julisteta haettavaks 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.
Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 11.9.2018/136
päättänyt pyytää tuomiokapitulilta, että kappalaisen (IV) virkaa ei täytettäisi
ajalle 1.12.2018—30.11.2019. Seurakunta perustelee pyyntöä seuraavasti:
Loimaan seurakunnan jumalanpalvelusten harvennuksen ja jäsenmäärän
vähenemisen vuoksi papiston työmäärä on vähentynyt siinä määrin, että olisi
syytä kokeilla, tullaanko Loimaan seurakunnassa toimeen kuudella papilla.
Asian pohdintaa
Kirkkoneuvoston perusteluista käy ilmi, että
1. seurakunnan jumalanpalvelusohjelmaa on kuluvan vuoden aikana
harvennettu siten, että joka sunnuntailta väheni yksi jumalanpalvelus,
jolloin papiston työtaakka väheni merkittävästi viikonlopuista.
2. seurakunnan väkiluku vähenee keskimäärin 200 jäsentä / vuosi, joten
seurakunnan tulot ja kirkollisten toimitusten määrä ovat jatkuvassa
laskussa.
3. Loimaan seurakunnassa on ollut kausia, jolloin on toimittu myös vajaalla
pappimäärällä, esim. syksy 2014, jolloin uusi kirkkoherra, joka oli jo valittu,
aloitti tehtävässään vasta 2. tammikuuta 2015.
Vuoden kuluessa ilmenee, saadaanko olemassa olevalla papistolla tehtävä
hoidettua riittävän hyvin. Mikäli kappalaisen virka päätetään olla täyttämättä,
valtuuston tulee lakkauttaa kappalaisen virka.
Tuomiokapituli voi jättää kappalaisen viran perustelluista syytä täyttämättä
vuodeksi kerrallaan. Kirkkojärjestyksen 6 luvun § 14 mukaiseksi muuksi
erityiseksi syyksi voidaan katsoa muuttunut toimintaympäristö ja sen
vaikutukset papiston työmäärään. Seurakunnan pyyntö on perusteltu ja
tuomiokapituli voi jättää kappalaisen (IV) viran täyttämättä vuodeksi 1.12.2018
lukien.
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Esitys

Tuomiokapituli päättää kirkkojärjestyksen 6 luvun 14 §:n 2 momentin 3
kohdan nojalla jättää Loimaan seurakunnan kappalaisen viran täyttämättä
ajalle 1.12.2018—30.11.2019.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Tiedoksi Loimaan seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkohetranvirasto,
lääninrovasti Risto Leppänen.

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

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

Pöytäkirja

14/2018

35

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

19.09.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 348

Viranhoitomääräys Elina Kiilille Sastamalan seurakuntaan ajalle 1.1.-16.7.2019

Diaarinumero

DTUR/21 3/01.01.01/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Sastamalan seurakunnan seurakuntapastori Emilia Kuusistolle on myönnetty
virkavapautta ajalle 1.9.2018—16.7.2019.
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.
Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta
viranhoitomääräystä viransijaisuuteen pastori Elina Kiilille 1.1.2019 lukien.
Kuun viranhoitomääräys Turun tuomiokirkkoseurakuntaan päättyy 31.12.2018.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltUa voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
7) viranhaltUa sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sUaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.
Viranhoitomääräyksen määräaikaisuuden syynä on sijaisuus.
Kirkkolain 6 luvun 16 §:n 1-2 mom. mukaan virkasuhteeseen ottamisen ja
pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että sIIhen otettava henkilö antaa
ottamisesta tai vihkimisestä päättävä lie viranomaiselle tehtävän hoidon
teiveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa
asian selvittämiseksi suoritetta ylin tarkastukslin 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 Kiililtä ei vaadita selvitystä terveydentilasta.
Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom. mukaan viranhaltUalle on annettava
viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjan ote tai muu kirjallinen
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
vähintään kuukauden kestä vässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä
virkasuh teen ehdoista, jolleivat ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.

Esitys

Tuomiokapituli päättää

Pöytäkirja

14/2018

36

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

19.09.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

1. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräyksen
Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle
1.1.—1 6.7.2019 pastori Elina Kiilille;
2. että kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla Kiilin ei tarvitse toimittaa selvitystä
viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa Sastamalan seurakuntaa antamaan pastori Kiilille KL6:18
mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista.
Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Elina Kiili. Tiedoksi lääninrovasti Ari Paavilainen, Sastamalan
seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto.

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.
Päätöksestä voi kirkkolain 24 luvun 4 §:n nojalla valittaa Turun hallinto
oikeuteen.
Päätös 3.
Päätökseen ei voi kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirja

14/2018

37

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

1 9.09.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 349

Pekka Aallon virkavapaus opintovapaata varten ajalle 1.11.2018-31.1.2020

Diaarinumero

DTUR/21 1/01.01 .02/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Pastori Pekka Aalto on anonut virkavapautta Keski-Porin seurakunnan
kappalaisen (1) virasta opintovapaata varten ajalle 1.11.2018—31.1.2020. Hän
anoo virkavapautta saattaakseen loppuun
3pinnot

Opintovapaasta säädetään opintovapaalaissa (273/1 979) jaja lain
soveltamisesta on annettu tarkemmat säädökset opintovapaa-asetuksella
(864/1979).
Opintovapaalain mukaan opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, joksi työnantaja
on vapauttanut työ ntekUän palvelussuhteeseensa kuuluvien tehtävien
suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten (2 §).
Opintovapaalakia sovelletaan myös valtioon, kuntaan tai muuhun
julkisoikeudelliseen yhteisöön virkasuhteessa tai sIIhen verrattavassa
palvelussuhteessa olevaan henkilöön (3 §).
Työntekällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan
yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden,
on jäempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman
työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi
vuotta (4).
Opintovapaa voidaan myöntää opiskeluun julkisen valvonnan alaisessa
koulutuksessa. Opintovapaa voidaan myöntää myös 1 momentissa
tarkoitettuun opiskeluun rinnastetta via ulkomailla tapahtuvia opintoja varten.
(5)
Aalto on työskennellyt Keski-Porin seurakunnassa 1.5.2008 lukien. Hän on
aiemmin ollut 1,5 kuukautta palkallomalla virkavapaudella opintoja varten.
Hän on oikeutettu opintovapaaseen.
Opintovapaalain 12 §:n mukaan opintovapaan hyväksyttävä stä käyttämisestä
on opetuksen tai koulutuksen järjestäjä taikka opinnäytteen vastaanottaja
velvollinen antamaan opiskehjalle todistuksen sen mukaan kuin asetuksella
säädetään. Työntekän on työnantajan vaatimuksesta esitettävä tämä
todistus työnantajalleen.
Opintovapaa on verrattavissa virkavapauteen.
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 virka vapaa on haettava
kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä. Wrkavapaan 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
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yli kahden kciukauden pituisen virka vapauden seurakunnan muulle papinviran
haltijalle.
Kirkkojärjestyksen 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jos seurakunnan
papin viran haltlia pyytää virkavapautta kahta kuukautta pidemmäksi ajaksi
muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi hänen on liitettävä
hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.
Seurakunnan lausunto
Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto on antanut lausuntonsa
virkavapausanomukseen 28.8.2018 / § 74. Seurakuntaneuvosto puoltaa
virkavapauden myöntämistä.
Tuomiokapituli voi myöntää pastori Aallolle virkavapautta Keski-Porin
seurakunnan kappalaisen virasta ajalle 1.11.2018—31.1.2020 opintovapaata
varten.
Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin, 41 §:n 2 ja 4 momentin,
kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 §:n 4b kohdan ja opintovapaalain (273/1979)
perusteella myöntää pastori Pekka Aallolle virkavapautta Keski-Porin
seurakunnan kappalaisen (1) virasta ajalle 1.11.2018—31.1.2020
opintovapaata varten; ja
2. todeta, että pastori Aallon tulee esittää tuomiokapitulille selvitys
opintovapaan hyväksyttävästä käyttämisestä.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Pekka Aalto. Tiedoksi lääninrovasti Heimo Hietanen, Keski-Porin
seurakunnan seurakuntaneuvosto ja seurakuntatoimisto, Porin ev.lut.
seurakuntayhtymä.

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen kirkkolain 24 luvun 4 §:n
nojalla.
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§ 350

Viranhoitomääräys Sofia Flinckille Keski-Porin seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi
ajalle 1.11.2018-31.1.2020

Diaarinumero

DTUR/21 4/01.01.01/2018

Esillelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Keski-Porin seurakunnan kappalainen Pekka Aallolle on myönnetty
virkavapautta ajalle 1.11.2018—31.1.2020.
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.
Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää 28.8.2018 / § 75
tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä viransijaisuuteen saman seurakunnan
seurakuntapastori Sofia Flinckille. Flinck on ollut seurakuntapastoreista
pisimpään virassa.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltUa voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltUa sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sUalsuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatII.
Viranhoitomääräyksen määräaikaisuuden syynä on sijaisuus.
Kirkkolain 6 luvun 16 §:n 1-2 mom. mukaan virkasuhteeseen ottamisen ja
pappisvihkimyksen edellytyksenä on, että slihen otettava henkilö antaa
ottamisesta tai vihkimisestä päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon
terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa
asian selvittämiseksi suoritettavlin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Virkaan
ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää, ettei 7
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 Flinckiltä ei vaadita selvitystä
terveydentilasta.
Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom. mukaan viranhaltUalle on annettava
vlipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
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vähintään kuukauden kestä vässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä
virkasuh teen ehdoista, jolleivat ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.
Esitys

Tuomiokapituli päättää
1. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla viranhoitomääräyksen
Keski-Porin seurakunnan kappalaisen (1) viransijaisuuteen ajalle
1.11.2018—31.1.2020 pastori Sotia Flinckille. Todetaan, että Flinck on
viransijaisuuden ajan virkavapaudella seurakuntapastorin virasta;
2. että kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla Flinckin ei tarvitse toimittaa selvitystä
viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa Keski-Porin seurakuntaa antamaan pastori Flinckille KL6:18
mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Sofia Flinck. Tiedoksi lääninrovasti Heimo Hietanen, Keski-Porin
seurakunnan seurakuntaneuvosto ja seurakuntatoimisto, Porin ev.lut.
seurakuntayhtymä.

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Päätös 1.
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa
hakea muutosta.
Päätös 2.
Päätöksestä voi kirkkolain 24 luvun 4 §:n nojalla valittaa Turun hallinto
oikeuteen.
Päätös 3.
Päätökseen ei voi kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan hakea muutosta.
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§ 351

Viranhoitomääräys Heli Nurmelle Uudenkaupungin seurakuntaan ajalle 1.12.201815.6.2019

Diaarinumero

DTURI226IOI .01.01/2018

Esillelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen / P

Perustelut

Tuomiokapituli on myöntänyt Uudenkaupungin seurakunnan
seurakuntapastori Aino Savolaiselle virkavapautta ajalle 3.8.2018—1 5.6.201 9.
Pastori Heli Nurmi sai pappisvihkimyksensä yhteydessä
viranhoitomääräyksen Uudenkaupungin seurakuntaan vs. kappalaiseksi ajalle
10.6—31.8.2018 ja vs. seurakuntapastoriksi 1 .9.—30. 11.2018. Tarkoitus oli,
että kun seurakuntapastori Savolaisen virkavapauden ajankohta tarkentuu,
Nurmi määrätään viransijaiseksi koko ajalle.
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 viranhaltUa voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
7) viranhaltUa sitä itse 4ä
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sUalsuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan lIIttyvä seikka sitä vaatii.
Viranhoitomääräyksen määräaikaisuuden syynä on sijaisuus.
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 suoritetta ylin tarkastukslin 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 Nurmen ei tarvitse toimittaa selvitystä viranhoidon
terveydellisistä edellytyksistä.
Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1—2 mom. mukaan viranhaltUalle on annettava
viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
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vähintään kuukauden kestä vässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä
virkasuh teen ehdoista, jolleivat ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.
Esitys

Tuomiokapituli
1. päättää antaa pastori Heli Nurmelle kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin
nojalla viranhoitomääräys Uudenkapungin seurakunnan seurakuntapastorin
viransijaisuuteen ajalle 1.12.2018—15.6.2019;
2. päättää, että Nurmen ei tarvitse kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla toimittaa
selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä; ja
3. kehottaa Uudenkaupungin seurakuntaa antamaan pastori Nurmelle KL
6:18 mukainen selvitys palvelussuhteen keskeisistä ehdoista.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Heli Nurmi. Tiedoksi vs. lääninrovasti Petri Sirn, Uudenkaupungin
seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto.

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.
Päätöksestä voi valittaa Tutun hallinto-oikeuteen kirkkolain 24 luvun 4 §:n
nojalla.
Päätös 3.
Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 352

Viran hoitomääräys Anne Sippolalle Keski-Porin seurakuntaan 1.11.2018-31.1.2020

Diaarinumero

DTUR/21 5/01.01.01/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Keski-Porin seurakunnan kappalainen Pekka Aallolle on myönnetty
virkavapautta ajalle 1.11.2018—31.1.2020 ja seurakuntapastori Sofia Flinck on
määrätty viransijaiseksi.
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.
Keski-Porin seurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää 28.8.2018 / § 75
tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä seurakuntapastorin viransijaisuuteen
sopivalle papille. Pastori Anne Sippola on ilmoittanut olevansa kiinnostunut
viransijaisuudesta. Sippolan määräämisestä on keskusteltu
seurakuntaneuvostossa.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 2 mom. mukaan viranhaltUa voidaan ottaa
määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltUa sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sUaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.
Viranhoitomääräyksen määräaikaisuuden syynä on sijaisuus.
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 suoritettavlin tarkastukslln 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.
Päätös viranhoitomääräyksestä on ehdollinen siihen asti, kunnes Sippola on
toimittanut selvityksen viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.
Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom. mukaan viranhaltUalle on annettava
vllpymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
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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
Keski-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle
1.11.2018—31.1.2020 pastori Anne Sippolalle.
2. että päätös on kirkkolain 6 luvun 16 §:n nojalla ehdollinen siihen asti,
kunnes Sippola on toimittanut selvityksen viranhoidon terveydellisistä
edellytyksistä 30 päivän kuluessa tiedoksi saannista tai muun erikseen
sovittavan ajan kuluessa; ja
3. kehottaa Keski-Porin seurakuntaa antamaan pastori Sippolalle KL6:18
mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista.
Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Päätös Anne Sippola. Tiedoksi lääninrovasti Heimo Hietanen, Keski-Porin
seurakunnan seurakuntaneuvosto ja seurakuntatoimisto, Porin ev. lut.
seurakuntayhtymä.

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.
Päätöksestä voi kirkkolain 24 luvun 4 §:n nojalla valittaa Turun hallintooikeuteen.
Päätös 3.
Päätökseen ei voi kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan hakea muutosta.
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§ 353

Salon seurakunnan kappalaisen f II) viran lakkauttaminen

Diaarinumero

DTUR/220/01 .01.00/2018

Esittelijä

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt 5.9.2018/ § 31 lakkauttaa
kappalaisen (II) viran. Virka tuli avoimeksi, kun Kaarlo Launonen irtisanoutui
virasta 1.2.2018 lukien. Tuomiokapituli merkitsee asian tiedoksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5
muutosta.

§2

momentin mukaan saa hakea
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§ 354

Kirkolliskokouksen päätös Turun tuomiokapitulin tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta vuodelta 2017

Diaarinumero

DTURI26IO2.04.001201 8

Esittelijä

Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut

Kirkolliskokous on 16.5.2018 § 3 käsitellyt mm. kirkkohallituksen ja
hiippakuntien vuosikertomukset sekä kirkon keskusrahaston
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017. Kirkolliskokous päätti
muun ohessa vahvistaa Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen tilikaudelta
2017 ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2017.
Samalla on päätetty lähettää talousvaliokunnan kannanotot huomioon
otettavaksi kirkkohallitukselle. Hiippakunnallisen toiminnan osalta
talousvaliokunta on kirjannut seuraavan kannanoton:
Talousvaliokunta arvioi, että seurakunnat tarvitsevat tulevaisuudessa entistä
tiiviimpää keskinäistä yhteistyötä voidakseen toteuttaa perustehtäväänsä.
Hiippakuntien vuosikertomuksista käy ilmi, että seurakunnat kaipaavat
yhteistyön lisäksi myös apua selvitäkseen taloudellisista velvoitteistaan.
Käytännössä seurakuntien välisen yhteistyön vahvistaminen merkitsee
sopimuspohjaista yhteistyötä, seurakuntajaon muutoksia tai
seurakuntayhtymän perustamista.
Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että hiippakunnilla olisi tulevinakin vuosina
käytettävissä taloudellisia resursseja seurakuntien rakennemuutoksen ja
yhteistyön tukemiseen. Mikäli kehiftämisrahat poistettaisiin, säästötoimenpide
kohdistuisi suoraan muutosprosesseissa oleviin seurakuntiin eikä
keskusrahaston alaiseen toimintaan. Tarve kehittämisrahalle vaihtelee
hiippakunnasta ja seurakuntien ajankohtaisista tilanteista riippuen. Siksi sen
suuruus voisi tulevina vuosina määräytyä esimerkiksi siten, että kunkin
hiippakunnan talousarviokehykseen varattaisiin 20.000 euroa. Mikäli summa
ei riitä käyttötarkoituksen mukaisiin selvityksiin ja yhteistyöhankkeisiin, olisi
tuomiokapitulin mahdollista saada hakemuksen perusteella lisää
kehittämisrahaa.”
Henkilöstötilinpäätöksen 2017 osalta talousvaliokunta on todennut:
“Talousvaliokunnan näkemyksen mukaan Kirkon keskusrahaston tilanteen ja
toiminnan kokonaisuuden hahmottamisen kannalta olisi tärkeää, että
henkilöstötilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut olisivat kirjattuna jatkossa
myös hiippakuntien osalta.”
Tulevaisuuden näkymistä talousvaliokunta toteaa, että kirkolliskokous vahvisti
vuoden 2018 perusmaksuksi 6,5 prosenttia. Yhden proseniliyksikön
perusmaksun alennus merkitsee noin 6,5 miljoonan euron tuoton alenemista.
Vuosina 20 18-2020 Keskusrahasto voi tehdä alijäämäiset tilin päätökset,
mutta vuonna 2021 yhteisen toiminnan nettokulutja poistot tulee kattaa
alennetulla perusmaksulla. Talousvaliokunta toteaa saaneensa alustavan
selvityksen siitä, miten Kirkon keskusrahaston toiminta sopeutetaan
alentuneeseen keskusrahastomaksun tuottoon. Kansliapäällikön antaman
selvityksen mukaan noin 2/3 osalla sopeutustarpeesta oli vähintäänkin
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alustava suunnitelma. Varsinaisia toiminta-ja talousvaikutuksia valiokunnalle
ei esitetty, vaan kerrottiin, että suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa.
Talousvaliokunta tähdentää, että Kirkkohallituksessa valmistellaan ajoissa
kattava suunnitelma siitä, miten toiminta järjestetään alentuneen
keskusrahastomaksun tuotolla. Talousvaliokunta katsoo, että kustannustason
alenemisen tulee olla kestävällä pohjalla. Kirkon palvelukeskuksen
tietohallintoinvestointien poistoaikojen lyhentämisellä ei saavuteta
toiminnallisia säästöjä tulevaisuudessa, vaikka poistojen määrä lyhyellä
aikavälillä pieneneekin. On otettava huomioon, että järjestelmien ylläpito ja
kehittäminen vaativat jatkossa käyttötalouden kulujen kasvua ja uusia
investointeja.
Esitys

Merkitään kirkolliskokouksen päätös ja talousvaliokunnan kannanotot tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet

-

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 355

Kirkkohallituksen päätös Vehmaan seurakunnalle myönnetystä avustuksesta Kirkon
palvelukeskukseen (Kipa) Iiiftymisen yhteydessä

Diaarinumero

DTUR/21 9/02.03.00/2018

Esittelijä

Lakimiesasessori Malli Mäkinen/P

Perustelut

Kirkkohallitus on 23.8.2018 § 373 päättänyt myöntää hallintolain 50 §:n 1
momentin 4 kohdan mukaisena itseoikaisuna Vehmaan seurakunnalle
harkinnanvaraista avustusta Kirkon palvelukeskukseen liittymisen yhteydessä
vuoden 2017 osuutena 5807,41 euroa.

Esitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet
Lisätiedot

Lakimiesasessori Malli Mäkinen, p. 0400 774311, matti.makinen@evl.fl

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 356

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 hankintameneftelyn valmistelua.
Pvkälät: 337. 338. 345. 348 kohta 3. 350 kohta 3. 351 kohta 3. 352 kohta 3. 354. 355
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:
Pykälätja valituskieltojen perusteet: 336, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348 kohta 1, 350 kohta 1,
351 kohta 1, 352 kohta 1, 353
Hankintoia 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
(käyftöoikeussopimukset).
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen 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

Pykälät:

—

pe klo 9.00

—

12.00 ja 13.00-1 5.00.
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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.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen läheftämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan
annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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.tuomiokapitulievl.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 vastaanollajan
käytettävissä tämän vastaanoifolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä,
että sähköinen viesti on saapunut vastaanoftajalle 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
ValitusviranomaiSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
nen ja valitusaika
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
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ratkaisusta. Jos alistetun päätöksen on tehnyt seurakuntayhtymän viranomainen, valitusoikeus
on yhteisellä kirkkoneuvostolla. Jos alistettua päätöstä on muutettu tai se on jätetty tutkimalla,
se, johon päätös on kohdisteftu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen saa hakea päätökseen valillamalla muutosta.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 24, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Telekopio: (0295642414)

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi
Pykälät: 339, 340, 348 kohta 2, 349, 350 kohta 2, 351 kohta 2, 352 kohta 2

Valitus markkinaoikeuteen
Pykälät
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
kirjallisesti tiedon asemaansa vaikullavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saallamisesta 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 läheftämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanollajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saallamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoilleeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoifteeseen:
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Postiosoite: PL 118, 00529 HELSINKI
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 5643314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeusoikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus-ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamalla. 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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Lis ätietoja

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 vastaanottolaifteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin läheftämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Tuomioistuinmaksulain (145512015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 5, 7
tai $ §:stä muuta johdu.
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§ 357

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

Kokouksen puolesta
Pauliina Järvinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tatkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Paikka ja päiväys
Turussa 20.9.2018
Matti Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu koneellisesti Domus-asianhallintajärjestelmässä.
Pöytäkirjaan on korjattu 1.10.2018 merkintä siitä, että pappisasessori Kaisa
Huhtala ei ole osallistunut § 337 käsittelyyn.

