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§ 358 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 Malli Mäkinen

Paätös Esityksen mukaan.
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§ 359 Ilmoitusasiat

Esitys Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Lasse Sulo:
- Hiippakuntavaltuustojen puheenjohtajat ja tuomiokapitulien

maallikkojäsenet kokoontuivat 5.—6.10.2018 Turussa. Aiheena mm.
hiippakuntavaltuustojen lakkauttaminen. Sulo esitti kiitoksensa
järjestelyistä.

Arkkipiispa Tapio Luoma:
- Arkkipiispan vierailut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän

seurakunnissa alkavat 10.10.201 8.
- Piispojen neuvottelu pidettiin 8.—9.10.2018

Pappisasessori San Lehti:
- ilmoitti osallistuneensa Raumalla 9.10.2018 pidellyyn hiippakunnalliseen

talouskoulutukseen.

Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen:
- Rovastikuntaillat pidetään tällä viikolla siten, että Paimion rovastikunnan

ilta oli 8.10., Ala-Satakunnan 9.10., Nousiaisten 10.10. ja Porin
rovastikunnan ilta 11.10.2018. Osallistujia on ollut lähes tulkoon kaikista
seurakunnista.

Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen:
- Ylimääräinen pappisvihkimys pidettiin 30.9.2018 Laitilassa, Laitilan kirkon

550-vuotisjuhlamessun yhteydessä

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet

Muutoksenhaku Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 § 2 momentin mukaan saa hakea
muutosta.
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§ 360 Man Leppäsen ylempi pastoraalitutkinto

Diaarinumero DTUR/1 5/01 .03.00/2017

Esillelijä Piispa Kaarlo Kalliala

Perustelut Tuomiokapituli on istunnossaan 16.5.2017/ 164 hyväksynyt pastori Man
Leppäsen ylemmän pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
Sen eri osiot ovat nyt tulleet suoritetuiksi liitteessä esitellyn mukaisesti.

Näin ollen ylempi pastoraalitutkinto on hyväksyttävissä Leppäsen kohdalla
kokonaisuudessaan suoritetuksi ja hänet voidaan kutsua pastoraalipubliikkiin
12.12.20 18.

Esitys Tuomiokapituli päättää

1. todeta Leppäsen suonittaneen kaikki ylemmän pastoraalitutkinnon
tutkintovaatimuksissa edellytetyt opinnot sen mukaisesti, mitä
tuomiokapituli on hänen henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastaan
päättänyt;

2. hyväksyä ylemmän pastoraalitutkinnon hänen kohdallaan
kokonaisuudessaan suoritetuksi;

3. kutsua hänet pastoraalipubliikkiin 12.12.2018.

Asian käsittely Vs. hiippakuntadekaani poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Man Leppäselle ja tiedoksi nimikirjamerkintöjä varten Pauliina
Järviselle.

Lisätiedot Piispa Kaarlo Kalliala, kaarlo.kalliala@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa
hakea muutosta.
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§ 361 Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän osittainen virkavapaa

Diaarinumero DTUR!234/01 .01.02/2018

Esittelijä Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen/P

Perustelut Viestintä- ja koulutussihteeri Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä anoo osittaista
virkavapaata ajalle 1.1.2019—31.12.2020 siten, että hänen
viranhoitovelvoitteensa olisi 50% täyden viran työvelvoitteesta.

Kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan viranhaltUalle voidaan
hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta
joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä.

Kirkkolain 6 luvun 41 §:n 1 ja 2 momentin mukaan virkavapaa on haettava
kirjallisest jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan
harkittavissa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa toisin
määrätä.

Hyrsky-Heikkilä on keskustellut osittaisen virkavapaan tarpeesta ja asiaan
liittyvistä työjärjestelyistä esimiehensä eli hiippakuntadekaanin kanssa.
Esimies puoltaa osittaisen virkavapauden myöntämistä. Esimiehen kanssa on
sovittu, että 50% työvelvoitteella Hyrsky-Heikkilä hoitaa ensisijaisesti
viestintäsihteerin tehtäviä. Työajan ja vapaalla olon rytmiftämisestä sekä
työtehtävien rajaamisen kysymyksistä Hyrsky-Heikkilä sopii erikseen
esimiehen kanssa.

Esitys Tuomiokapituli myöntää viestintä- ja koulutussihteeri Anna-Liisa Hyrsky
Heikkilälle osittaista virkavapautta 50%: n viranhoitovelvoitteella ajalle
1.1.2019—31.12.2020.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä. Tiedoksi Annariina Soini/Kipa.

Lisätiedot Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen, mari.leppanen@evl.fi, p. 050 3543
248.

Muutoksenhaku Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen kirkkolain 24 luvun 4 §:n
nojalla.
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§ 362 Hallintosihteerin viran täyttäminen määräalkaisesti ajalle 1.1.2019 - 31 .1 2.2020

Diaarinumero DTUR/243/01 .01.01/2018

Esittelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut Hallintosihteerin virka on täytetty määräajaksi vuoden 2018 loppuun. Virkaa
on hoitanut 1.2.2015 alkaen Annariina Soini. Nyt on päätettävä viran
täyttämisestä 1.1.2019 lukien.

Kirkolliskokous edellyttää, että vuoteen 2021 mennessä Kirkon
keskusrahaston talouden tulee olla tasapainossa ja 6,5 prosentin suuruisen
perusmaksun tuoton tulee riittää kattamaan toiminnan kulut ja poistot.

Keskusrahastomaksun alenemisesta seuraava kokonaissäästövelvoite on 6,5
miljoonaa euroa. Tällä hetkellä tehdyt suunnitelmat osoittavat, että vuoden
2021 talousarvio olisi edelleen 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Toistaiseksi on epäselvää, mistä puuttuvat 2,5 miljoonaan euroa säästetään ja
miten toimenpiteet jakautuvat kirkkohallituksen, hiippakuntien ja avustusten
kesken. Mikäli säästötavoite jakautuisi määrärahojen suhteessa,
hiippakuntien säästöosuus olisi vielä 0,7 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä tehtyihin säästösuunnitelmiin sisältyy ratkaisu, jossa
tuomiokapitulin toim istotyövoimaa olisi jatkossa vain kolmen
henkilötyövuoden verran nykyisen neljän sijaan. Johtoryhmässä on
hyväksytty tämä linjaus, jonka taustana on edellä mainittujen
säästövelvoitteiden lisäksi toimistotehtävien muutos ja tehtävien
vähentyminen sekä tulossa olevat lainsäädäntömuutokset, jotka edelleen
vähentävät tuomiokapitulin tehtäviä. Toimistotehtävät jaettiin kolmen
toimistosihteerin kesken 1.10.2017 jälkeen Pia Karjalaisen jäätyä
virkavapaalle. Karjalainen on 1.10.2018 palannut hoitamaan hallinto-ja
taloussihteerin virkaa.

Tässä tilanteessa joudutaan pohtimaan, onko enää mahdollista täyttää
hallintosihteerin virkaa vai olisiko määräaikainen virantäyttö mahdollinen.
Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan viranhaltija voidaan
ottaa virkasuhteeseen määräajaksi, mikäli tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna
olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu
näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Edellä
kerrotut taloudelliset ja tuotannolliset perusteet muodostavat sellaisen
työnantajan toimintaan liittyvän perusteen, joka oikeuttaa täyttämään viran
määräajaksi.

Säästötavoitteet on pyrittävä toteuttamaan vuoteen 2021 mennessä. Kuten
todettua johtoryhmässä on valmisteltu toimistotehtävien hoitaminen 3
henkilötyövuoden mitoituksella myös vuoden 2019 alusta lukien. Näin on siis
toimittu jo 1.10.2017 jälkeen.

Koulutus- ja viestintäsihteeri Hyrsky-Heikkilä on anonut palkatonta osittaista
50 %:n virkavapautta ajalle 1.1.2019—31.12.2020, mikä virkavapaus hänelle
myönnettäneen. Tämä vapauttaa palkkausmäärärahaa käytettäväksi
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hallintosihteerin viran täyttämiseen. Lisäksi vanhan arkiston seulontaan ja
järjestelyyn on panostettava, jolloin suurin osa Pia Karjalaisen työpanoksesta
vuosina 201 9-2020 painottuu tähän arkistotehtävään. Tämä luo tarvetta
hallintosihteerille arvioiden noin 30 % henkilötyövuosiosuuden verran.

Näin ollen nyt esitetään hallintosihteerin viran täyttämistä määräajaksi ja osa
aikaisena. Annariina Soini on antanut suostumuksensa siihen, että hänen
palvelussuhdettaan jatketaan ajalla 1.1.2019—31.12.2020 siten, että hän
hoitaa virkaa 80 %:n virantoimitusvelvollisuudella. Palkkaus olisi 80 %
hallintosihteerin nykyisestä palkasta, josta tuomiokapituli päätti 22.11.2017.

Kirkkolain 6 luvun 16 § edellyttää pääsääntöisesti terveydentilaa koskevan
selvityksen esittämistä ennen palvelussuhteen aloittamista. Kun Soinin
palvelussuhdetta nyt jatketaan, tuomiokapituli voineen kyseisen pykälän 2
momentin nojalla päättää, ettei terveydentilaa koskevaa selvitystä vaadita.

Esitys Päätetään edellä sanotuilla perusteilla

1. olla julistamaifa haettavaksi hallintosihteerin virkaa ja täyttää viran osa
aikaisesti 1.1.2019—31.12.2020 väliseksi määräajaksi;

2. jatkaa Annariina Soinin nykyistä palvelussuhdetta ja valita hänet virkaa
seuraavin palkkaeduin suostumuksensa mukaan määräaikaiseen
palvelussuhteeseen hallintosihteerin virkaan ajalle 1.1.2019—31.12.2020
siten, että hän hoitaa virkaa 80 %:n virantoimitusvelvollisuudella; ja

3. ettei Soinin tarvitse esittää terveydentilaansa koskevaa selvitystä.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös tiedoksi Annariina Soini, jäljennös Kipaan.

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

Muutoksenhaku Päätöskohta 1:

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

Päätöskohta 2 ja 3:

Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen kirkkolain 24 luvun 4 §:n
nojalla.
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§ 363 Oppilasehdotuspyyntö alueelliselle maanpuolustuskurssille LSAVI 13/2019

Diaarinumero DTUR/1 95/01.03.00/2018

Esillelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Porin prikaatin
Lounais-Suomen aluetoimiston kanssa alueellisen maanpuolustuskurssin
peruskurssin LSAVI 13/2019 Turussa 28.1.—1.2.2019.

Kurssille kutsutaan osanottajiksi Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta
mm. talouselämän, valtion alue- ja paikallisviranomaisten, kuntien,
tiedotusvälineiden, järjestöjen ja puolustusvoimain edustajia, joiden tehtäviin
kuuluu valmiussuunnittelu ja joilla on rooli häiriö- ja poikkeusoloissa. Kurssille
tullaan kutsumaan myös kuntien luoftamushenkilöitä. Osallistuminen kurssille
perustuu vapaaehtoisuuteen. Kurssi rinnastetaan puolustusvoimien
kertausharjoituksiin. Kurssi on maksuton, majoituksestaja matkakuluistaja
mahdollisesta päivärahasta vastaa työnantaja tai läheifävä organisaatio.

Oppilasesityksen puoltojärjestyksellä varustettuna ko. kurssille pyydetään
toimittamaan viimeistään 26.10.2018 mennessä kirjeen liitteenä olevan linkin
kautta. Esittää voi max. 2 henkilöä.

Tuomiokapituli on aiemmin saanut vastaavia esityspyyntöjä. Tuomiokapituli
on esittänyt kursseille virkaan vasta tulleita kirkkoherroja, jotka eivät ole
käyneet kurssia. Tällaisia kirkkoherroja ovat ainakin Liedon kirkkoherra Risto
Leppänen, Rauman kirkkoherra Henry Liivola, Punkalaitumen kirkkoherra
Irina Kaukinen ja Kosken TL seurakunnan kirkkoherra Tapio Hietalahti.
Tuomiokapituli nimennee kurssille kaksi heistä.

Esitys Päätetään alueelliselle maanpuolustuskurssille esitettävistä.

Asian käsittely Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen poistui istunnosta asian käsittelyn
ajaksi.

Päätös Tuomiokapituli päättää esittää alueelliselle maanpuolustuskurssille
kutsuifaviksi Liedon seurakunnan kirkkoherra Risto Leppäsen ja Turun
Katariinanseurakunnan kirkkoherra Leena Kairavuon.

Toimenpiteet Ilmoitus aluehallintovirastoon pelastustarkastaja Pirjo Tuomiselle.

Lisätiedot Lakimiesasessori Matti Mäkinen, matti.makinencevl.fi, p. 0400 774311.

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 364 Risto Tuorin vapautuspyyntö osallistua kirkolliskokouksen syysistuntoon 2018 ja
varaedustajan kutsuminen

Diaarinumero DTURI240IOO.02.00/201 8

Esillelijä Lakimiesasessori Matti Mäkinen/P

Perustelut Kirkolliskokousedustaja Risto Tuon on toimittanut tuomiokapitulille kirjeen,
jossa hän pyytää vapautusta osallistua kirkolliskokouksen 5.- 9.11.2018
pidettävään istuntoon. Tuon toteaa toimivansa Sastamalan seurakunnassa
vaalilautakunnan puheenjohtajana ja olevansa sen vuoksi vastuussa 6. —

9.11 .2018 pidettävän ennakkoäänestyksen toimittamisesta. Tuon pyytää
kutsumaan varaedustajan hänen tilalleen.

Kirkkojärjestyksen 20 luvun 2 §:n 2 momentissa säädetään, että jos edustaja
on estynyt saapumasta kirkolliskokoukseen, hänen on ilmoitellava siitä
tuomiokapitulille, joka kutsuu varaedustajan ja antaa hänelle valtakirjan.

Risto Tuon on ilmoittanut esteestä osallistua kirkolliskokoukseen. Hänen
tilalleen on kutsuttava varaedustaja. Ensimmäinen varajäsen ko. listalla on
lapsityönohjaaja Tuula Valkonen Salosta. Hänet voidaan kutsua
varaedustajaksi marraskuun kirkolliskokoukseen ja antaa hänelle siihen
valtakirja.

Esitys Päätetään

1. myöntää kirkolliskokousedustaja Risto Tuorille esteen vuoksi vapautus
osallistua kirkolliskokoukseen 5.- 9.11.2018; ja

2. kutsua varaedustajaksi lapsityönohjaaja Tuula Valkonen ja antaa hänelle
valtakirja.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Risto Tuorille ja Tuula Valkoselle. Tiedoksi kirkolliskokouksen
pääsihteeri Katri Kuuskoskelle. Valtakirja Tuula Valkoselle.

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

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



Pöytäkirja 15/2018 9

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

10.10.20 18
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 365 Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran täyttäminen, viran hakuajan jatkaminen

Diaarinumero DTUR/204/01 .01.01/2018

Esiifelijä Pappisasessori Kaisa Huhtalan valmisteleman asian esitteli
pappisasessori San Lehti/P

Perustelut Pyhärannan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen irtisanoutui virasta
1.9.2017. Virkaa on siitä alkaen vt:nä hoitanut Sami Toivanen.
Tuomiokapituli julisti kirkkoherran viran auki istunnossaan 30.8.2018.

Samassa istunnossa tuomiokapituli teki päätöksen, että Pyhärannan
kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka toimittaa Pyhärannan
kirkkovaltuusto.

Seurakuntaa kuultuaan tuomiokapituli istunnossaan 30.8.2018 määritteli
viran erityiset tarpeet seuraavasti:

1. Seurakuntatyön ja hallinnon osaaminen sekä kyky sovittaa nämä yhteen
2. Hyvät sosiaaliset taidot sekä esimiestaidot
3. Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tuntemus sekä kokemus näistä

Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran virkaa haki määräajassa

Vaasan vankilan vankilapastori Heikki Maakorpi
Uudenkaupungin seurakunnan kappalainen Samuel Mäkinen

Hakijoista Maakorpi ei ole suorittanut pastoraalitutkintoa eikä seurakuntatyön
johtamisen tutkintoa eikä näin ollen ole kelpoinen hakemaansa virkaan.

Kirkkoherran viran hakuajan jatkamisesta ja uudesta hakumenettelystä
päättää tuomiokapituli (KL 10:3). Tuomiokapituli voi perustellusta syystä
päättää viran hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai viran
täyttämättä jättämisestä. (KJ 6:15). Tilanteessa, jossa on vain yksi kelpoinen
hakija, joka ei ole osoittanut kyseisessä seurakunnassa viranhoidon kykyään,
on syytä jatkaa hakuaikaa.

Esitys Tuomiokapituli päättää kirkkolain 6 luvun 10 §:n 2 ja 3 momentin nojalla
jatkaa Pyhärannan seurakunnan kirkkoherran viran hakuaikaa siten, että uusi
hakuaika päättyy 9.11.2018 klo 15.00. Aikaisemmat hakemukset otetaan
huomioon uudessa viranhaussa.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös esittelyineen Pyhärannan seurakunnalle ja virkaa hakeneille.

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

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 366 Kaisa Rauman irtisanoutuminen 1.2.201 9 lukien

Diaarinumero DTUR!233/01 .01.03/2018

Esiifelijä Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen/P

Perustelut Hiippakuntasihteeri Kaisa Rauma on 25.9.2018 Ilmoittanut irtisanoutuvansa
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteerin (diakonia)
virasta 1.2.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Tuomiokapituli merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi.

Esitys Tuomiokapituli merkitsee tiedoksi hiippakuntasihteeri Kaisa Rauman
irtisanoutumisilmoituksen ja toteaa, että palvelussuhde päättyy 1.2.2019.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Kaisa Rauma. Tiedoksi Annariina Soini/Kipa.

Lisätiedot Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen, mari.leppanen@evl.fi, p. 050 3543
248.

Muutoksenhaku Päätökseen ei hallintolainkäyttölain 5 § 2 momentin mukaan saa hakea
muutosta.
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§ 367 Hiippakuntasihteerin viran täyttäminen määräajaksi ajalle 1.1.2019—31.12.2020

Diaarinumero DTURI244IOI .01.01/2018

Esittelijä Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen/P

Perustelut Tuomiokapituli on merkinnyt tiedoksi hiippakuntasihteeri Kaisa Rauman
irtisanoutumisen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
hiippakuntasihteerin (diakonia) virasta 1 .2.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen
vuoksi.

Kirkolliskokous edellyttää, että vuoteen 2021 mennessä Kirkon
keskusrahaston talouden tulee olla tasapainossa ja 6,5 prosentin suuruisen
perusmaksun tuoton tulee riittää kattamaan toiminnan kulut ja poistot.

Keskusrahastomaksun alenemista seuraava kokonaissäästövelvoite on 6,5
miljoonaa euroa. Tällä hetkellä tehdyt suunnitelmat osoittavat, että vuoden
2021 talousarvio olisi edelleen 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Toistaiseksi on epäselvää, mistä puuttuvat 2,5 miljoonaa euroa säästetään ja
miten toimenpiteet jakautuvat kirkkohallituksen, hiippakuntien ja avustusten
kesken. Mikäli säästötavoite jakautuisi määrärahojen suhteessa,
hiippakuntien säästöosuus yhteensä olisi vielä 0,7 miljoonaa euroa.

Tässä tilanteessa hiippakuntasihteerin virka on perusteltua täyttää
määräaikaisesti. Kirkkolain 6 luvun 9 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan
viranhaltUa voidaan ottaa virkasuhteeseen määräajaks mikäli tehtävän
luonne, sUalsuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien
hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan
liittyvä seikka sitä vaatii. Säästötarpeen varmistullua selviää, voidaanko virka
täyttää toistaiseksi voimassa olevana vai onko se mahdollisesti lakkautettava
1.1.2021 lukien.

Jotta määräaikainen virka saadaan täytettyä 1.1.2019 alkaen, se tulee täyttää
kutsumenettelyllä. Kirkkolain 6 luvun 11 §:n 1 momentin 1 osan mukaan
virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun henkilö otetaan
hoitamaan virkaa sijaisena tai avoinna olevaan virkasuhteeseen määräajaksi.
Tammikuun ajan määräaikainen viranhaltija toimii ylimääräisenä
hiippakuntasihteerinä ja 1.2.2019 alkaen vt. hiippakuntasihteerinä.

Hiippakuntasihteeri on tuomiokapitulissa kehittämistiimin jäsen.
Kehittämistiimin painopisteiksi 1.1.2019 alkaen on hyväksytty: 1.
Spiritualiteefti ja seurakuntatyön kehittäminen, 2. Johtamisen tukeminen, 3.
Työelämän ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, 4. Muutosprosessien ja
kriisien hoitaminen sekä 5. Uusien työntekijöiden tukeminen.

Esitys Tuomiokapituli

1. päättää täyttää hiippakuntasihteerin viran määräaikaisesti ajalle 1.1.2019—
31.12.2020 ja
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2. valtuuttaa vs. hiippakuntadekaani Man Leppäsen valmistelemaan
määräaikaisen hiippakuntasihteerin virantäyttöä kutsumenettelyllä ja
nimeämään kolmen hengen haastattelunyhmän.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös hiippakuntadekaanille.

Lisätiedot Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen, mari.leppanenevl.fi, p. 050 3543
248.

Muutoksenhaku Vain valmistelua koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
(KL 24:5).
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§ 368 Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilän virkavapaus

Diaarinumero DTURI9I0I .01.02/2018

Esillelijä Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen/P

Perustelut Viestintä- ja koulutussihteeri Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä on toimittanut
tuomiokapitulille virkavapausanomuksen ajalle 18.9—1 6.12.2018.

Kirkkolain 6 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan viranhaltUalle voidaan
hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta
joko kokonaan tai osittain, jollei toisin säädetä.

Hyrsky-Heikkilä on esittänyt virkavapautta varten tarvittavan selvityksen ja
virkavapaus voidaan myöntää.

Esitys Tuomiokapituli myöntää viestintä- ja koulutussihteeri Anna-Liisa Hyrsky
Heikkilälle virkavapautta ajalle 1 8.9.—1 6.12.2018.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä. Tiedoksi Annariina Soini.

Lisätiedot Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen, mari.leppanen@evl.fi, p. 050 3543
248.

Muutoksenhaku Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen kirkkolain 24 luvun 4 §:n
nojalla.
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§ 369 Anne Norvasuon ylemmän pastoraalitutkinnon kirjallisen työn käsittely

Diaarinumero DTURI236/04.00.001201 8

Esittelijä Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen/AP

Perustelut Vanhainkotien pastori Anne Norvasuo on kirjoittanut ylempään
pastoraalitutkintoon liittyvän kirjallisen työn (tutkielman) aiheesta Eikö meihin
luoteta? — Konsultaatio pienissä seurakunnissa ryhmäilmiöiden ja
ryhmädynamiikan näkökulmasta. Tutkielma on lähetetty tuomiokapitulin
kollegiolle arvioitavaksi toukokuussa. Kuten ylemmän pastoraalitutkinnon
kirjallisen työn kohdalla on ollut Turun arkkihiippakunnassa käytäntönä, on
tekijä kutsuttu keskustelemaan työstään tuomiokapitulin istuntoon. Tämä
keskustelu toteutetaan 10.10.2018 pidettävässä istunnossa klo 10 alkaen.
Asessori San Lehti toimii tutkielman ensisijaisena lukijana, joka esittää työstä
erityishuomioitaan istunnossa käytävän keskustelun aluksi. Myös muut
istunnossa läsnä olevat osallistuvat arvioivaan keskusteluun omalla
panoksellaan. Käydyn keskustelun perusteella vs. hiippakuntadekaani laatu
tuomiokapitulin 31.10.2018 pidettävään istuntoon esittelyn, jossa hän esittää
tutkielmaa joko hyväksyttäväksi opintosuoritukseksi tai täydennettäväksi ja
korjattavaksi.

Norvasuon tutkielman arvioinnin ja tulevan keskustelun tueksi on syytä
kerrata ohjeet, jotka tuomiokapituli on antanut ylemmän pastoraalin kirjallisen
työn suorillajille:

OHJE YLEMMÄN PASTORÄALITUTMNNON KIRJALLISESTA
TYÖSTÄ (20 op)

Laadittu Kirkon koututuskeskuksen 21.3.2012 tttottainan malliohjeen pohjalta
Hyväksytty Turun arkkihitpakztnnan tuorniokapitulissa 22.8.2012

Kirjallisen työn tavoite

- Ylemmän pastoraalitutkinnon kirjallisessa työssä opiskelija osoittaa
syvällisen perehtymisensä teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa
sekä itsenäisen kykynsä refiektoida todellisuutta teologisten ja muiden kirkolle
relevanttien lähestymistapojen avulla.

Sisältövaatimukset

- Kirjallinen työ on ylemmän pastoraalitutkinnon opintoihin sisältyvä

- kehittämishankkeen raportti, joka liittyy kirkon
johtamiskoulutukseen, henkilöstökoututuksen erityiskoulutuksiin tai
opiskelijan työhön kirkossa sekä sisältää aiheen käsittelyä syventävän
teologisen refieksion, tai
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- teologinen tutkielma, johon sisältyy kirkon työhön ja elämään
liittyviä, itsenäisesti muotoiltuja johtopäätöksiä.

- Kehittämishankkeessa tai tutkielmassa tulee hyödyntää aiheen kannalta
tarko ituksenmukaisia teologisten tieteenaloj en tutkimusmenetelmiä.
Puhdaslinjainen rajautuminen vain yhteen tiettyyn akateemiseen metodiin ei
kuitenkaan ole millään tavoin itseisarvo.

- Kirjallisen työn tulee kaikissa tapauksissa ilmentää asiallista ja kypsää
teologista pohdintaa, jonka tulee liittyä kirkon perustehtävään sekä
asiakokonaisuuden kannalta relevanttiin kirkolliseen tai yhteiskunnalliseen
keskusteluun.

Aiheen valinta, ohjaus, esitystapa ja kirjallisen työn hyväksyminen

- Tuomiokapituli hyväksyy kirjallisen työn aiheen hyväksyessään opiskelijan
henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Aihetta valittaessa on tärkeää, että se on
kirkon kannalta mielekäs ja sitä voidaan hyödyntää kirkon työssä ja sen
kehittämisessä. Kehittämishankkeen osalta lisäedellytyksenä on, että hanke ja
siinä sovel lettava lähestymi stapa ylittävät laaj uudeltaan ja/tai syvyydeltään
sen, mitä henkilö työssään normaalisti tekee.

- Kirjallisen työn ohjaajasta sovitaan hiippakuntadekaanin kanssa. Jos työ
liittyy Kirkon koulutuskeskuksen järjestämään erityiskoulutukseen, silloin
sopivin ohjaaja on usein vastuukouluttaja.

- Teologisen tutkielman tulee täyttää soveltuvin osin akateemisen tutkimuksen
laatuvaatimukset sekä sisällöltään että esitystavaltaan. Kirjalliselta työltä
edellytetään harkittua kirjallisuuden käyttöä, viittauskäytännön hallitsemista ja
kirjallisuus luettelon tekemistä. Akateemisesta tutkimuksesta tutkielman
erottavat kuitenkin seuraavat piirteet: a) johtopäätöksiä esittäessään kirjoittaja
voi arvioida tuloksia tietoisesti kirkon uskon pohjalta; b) hänen tehtävänään on
soveltaa tuloksia nimenomaan kirkon elämään ja perustehtävään; ja c) lisäksi
kirjoittajan toivotaan esittävän omia perusteltuja näkemyksiään työssä
tarkastelluista ilmiöistä —joissain tapauksessa myös suosituksia (ts.
akateemisen metodiikan edellyttämään analyysiin raj autumisen sijasta työssä
on mahdolLisuus itsenäiseen, konstruktiiviseen teologian tekemiseen, joka
ilmentää tekijän omaa kypsää ajattelua). Kehittämishankkeen raportin
esitystapa on vapaampi, jolloin sen sisältö määrittelee tarkoituksenmukaisen
esitystavan. Kirjallisuuden käyttö, viittauskäytäntö ja kirjaltisuusluettelo
kuuluvat kuitenkin osaksi asiallista raporttia.

- Suoritettuaan HOPS:n mukaiset opinnot opiskelija toimittaa
tuomiokapitulille kehittämishankkeen raportin tai teologisen tutkielman
kapitulin edel lyttämällä tavalla. Arkkihiippakunnassa tämä merkitsee
seuraavaa:

1) Tutkielman / raportin valmistuttua ja ohjaajan arvioitua sen riittävän
tasokkaaksi opiskelija toimittaa työn sähköisenä tiedostona
hiippakuntadekaanille.
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2) Dekaanin arvioitua, että tutkielma / raportti on lähtökohdissaan kelvollinen
tarkistusprosessia silmällä pitäen, hän antaa opiskelijalle luvan lähettää työn
sähköisessä muodossa tuomiokapitulin jäsenille tarkistettavaksi. Samalla
dekaani sopii opiskelijan kanssa siitä, milloin hän tulee keskustelemaan
työstään tuomiokapitulin istuntoon. Lisäksi dekaani sopii sen, kuka kapitulin
jäsenistä toimii työn ensisijaisena lukijana (ts. henkilö, joka tukee työn
erityisen huolella ja avaa istunnossa käytävän keskustelun yksityiskohtaisilla
huomioillaan).

3) Käydyn keskustelun perusteella hi ippakuntadekaani laatu tuomiokapitulin
istunnolle esittelyn, jossa hän esittää tutkielman joko hyväksyttäväksi
opintosuoritukseksi tai täydennettäväksi ja korj attavaksi.

4) Ellei tutkielmaa ensimmäisellä kerralla hyväksytä, uutta keskustelua ei
järjestetä, vaan korjaukset ja täydennykset otetaan huomioon kirjallisesti; ts.
tekijä korjaa työnsä ja lähettää sen ensisijaiselle lukijalle ja dekaanille
arvioitavaksi, minkä jälkeen dekaani antaa luvan työn j ättämiseen sähköisesti
kapitulin jäsenille uudelleen tarkistettavaksi; dekaanin esittelystä kapituli tekee
päätöksen työn hyväksymisestä.

5) Kun tutkielma / raportti on hyväksytty ja muidenkin ylemmän
pastoraalitutkinnon osioiden hyväksytty suorittaminen on todettu,
tuorniokapituti tekee päätöksen koko tutkinnon hyväksymisestäja kutsuu
suorittaj an pastoraalipubliikkiin.

Esitys Tuomiokapituli päättää

1. käydä Anne Norvasuon kanssa arvioivan keskustelun kirjallisesta työstä
(tutkielma), jonka hän on ylempää pastoraalitutkintoa varten laatinut;

2. pyytää, että keskustelun perusteella hiippakuntadekaani laatu 31.10.2018
pidettävään istuntoon esittelyn, jossa hän esittää kirjallista työtä joko
hyväksyifäväksi opintosuoritukseksi tai täydennelläväksi ja korjallavaksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös hiippakuntadekaanille.

Lisätiedot Vs. hiippakuntadekaani Man Leppänen 050 3543 248, mari.leppanen@evl.fi

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



Pöytäkirja 15/2018 17

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

10.10.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 370 Pappisasessorin vaali 13.12.2018

Diaarinumero DTURI247IOO.00.001201 8

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut Pappisasessori San Lehden ensimmäinen kolmivuotiskausi Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin pappisasessorina päättyy 28.2.2019.

Näin ollen tuomiokapituli määrää pappisasessorin vaalin ajankohdan ja antaa
siitä tiedon lääninrovasteille pappisasessorin valitsemiseksi 1 .3.2019
alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

Pappisasessorin vaali voitaneen määrätä pidettäväksi torstaina 13.12.2018
klo 13 kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 97 ja 98 §:ssä säädetyllä tavalla.

10.10.2018 tilanteen mukaan vaalikelpoisia ehdokkaita pappisasessorin
vaalissa ovat seuraavat 19 hiippakuntamme pappia:

- Salon seurakunnan kappalainen, TT, HTM Johannes Alaranta
- Sauvo-Karunan seurakunnan kirkkoherra, fl Kalle Elonheimo
- Lavian seurakunnan kirkkoherra Anna-Kaisa Hautala
- Piikkiön seurakunnan kirkkoherra, TT Merja Hermonen
- Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen, HTT Pete Hokkanen
- Säkylän seurakunnan kirkkoherra, TL, FM Aila Isotalo
- Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen, TT, FM, KM Pasi Jaakkola
- Paattisten seurakunnan kirkkoherra Jukka Järvensivu
- Turun Katariinanseurakunnan kirkkoherra Leena Kairavuo
- Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherra Mika Kyytinen
- Maarian seurakunnan kappalainen, TT Jari Laaksonen
- Raision seurakunnan kirkkoherra San Lehti
- Liedon seurakunnan kirkkoherra, TT Risto Leppänen
- Marttilan seurakunnan kirkkoherra, TT Janne Nurmi
- Salon seurakunnan kappalainen, merkonomi Ari Oinas
- Sastamalan seurakunnan kirkkoherra Ari Paavilainen
- Porin Teljän seurakunnan seurakuntapastori, TT Seppo Sattilainen
- Rauman seurakunnan kappalainen, TL, FM Olavi Saurio
- Turun Katariinanseurakunnan kappalainen Outi Toljamo

Esitys Tuomiokapituli päättää

1. kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 97 §:n 1 momentin nojalla määrätä, että
Turun arkkihiippakunnan lääninrovastien tulee toimittaa kukin
rovastikunnassaan pappisasessorin vaali torstaina 13.12.2018 klo 13
kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 98 §:ssä säädetyllä tavalla
pappisasessorin valitsemiseksi 1.3.2019 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi.

2. todeta vaalikelpoiset ehdokkaat.

Päätös Esityksen mukaan.
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Toimenpiteet Päätös Turun arkkihiippakunnan lääninrovasteille.

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

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 ‘uvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 371 Viranhoitomääräys Antti Pajuselle Raision seurakunnan vs. kappalaiseksi (III) 1.12.2078
lukien

Diaarinumero DTUR/248101 .01.01/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut Raision seurakunnan kappalainen Tiina Rautiaiselle on myönnetty
virkavapautta kappalaisen virasta toisen viran hoitamista varten 1.9.2018
lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa
lainvoiman. Viransijaisena toimii Jyrki Rautiainen 30.11.2018 asti.

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.

Kirkkoherra San Lehti pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä
kappalaisen viransijaisuuteen seurakuntapastori Antti Pajuselle 1.12.2018
lukien siihen asti, kunnes Tiina Rautiainen palaa hoitamaan kappalaisen
virkaa tai irtisanoutuu siitä.

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, 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 suoritettaviin 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 Pajusen ei tarvitse toimittaa selvitystä viran hoidon
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
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viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
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 pastori Antti Pajuselle
viranhoitomääräyksen Raision seurakunnan kappalaisen (III)
viransijaisuuteen 1.12.2018 lukien siihen asti, kunnes kappalainen Tiina
Rautiainen palaa hoitamaan kappalaisen virkaa tai irtisanoutuu siitä.
Todetaan, että Pajunen on vastaavan ajan virkavapaudella
seurakuntapastorin (III) virasta;

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

3. kehottaa Raision seurakuntaa antamaan pastori Pajuselle KL6:18
mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista.

Asian käsittely Pappisasessori San Lehti poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Antti Pajunen. Tiedoksi vs. lääninrovasti Petri Sirn, Raision
seurakunnan kirkkoneuvosto ja kirkkoherranvirasto.

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 0400 126515,
pauliina.jarvinenevl.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 Tutun hallinto-
oikeuteen.

Päätös 3.

Päätökseen ei voi kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan hakea muutosta.
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§ 372 Viranhoitomääräys Mira Paunikalliolle Raision seurakunnan seurakuntapastorin
viransijaisuuteen 1.12.2018 lukien

Diaarinumero DTUR/249/01 .01.01/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/P

Perustelut Raision seurakunnan kappalainen Tiina Rautiaiselle on myönnetty
virkavapautta kappalaisen virasta toisen viran hoitamista varten 1.9.2018
lukien siihen asti, kunnes Kustavin ja Taivassalon kirkkoherranvaali saa
lainvoiman. Viransijaisena toimii Jyrki Rautiainen 30.11.2018 asti. Raision
seurakunnan seurakuntapastori (III) Antti Pajunen on määrätty kappalaisen
viransijaiseksi 1.12.2018 lukien.

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.

Kirkkoherra San Lehti pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä
seurakuntapastorin viransijaisuuteen pastori Mira Paunikalliolle, jolla on
viranhoitomääräys saman seurakunnan määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi
ajalle 10.6.—30.11.2018.

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, 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 suoritettavlln tarkastukslln 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 Paunikallion ei tarvitse toimittaa selvitystä
viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä.
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Kirkkolain 6 luvun 18 §:n 1-2 mom. mukaan viranhaltlialle on annettava
vllpymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen
viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltUalle
vähintään kuukauden kestävässä virkasuhteessa selvitys keskeisistä
virkasuh teen ehdoista, jolleivat ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.

Esitys Tuomiokapituli päättää

1. antaa kirkkolain 6 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla pastori Mira
Paunikalliolle viranhoitomääräyksen Raision seurakunnan
seurakuntapastorin (III) viransijaisuuteen 1.12.2018 lukien siihen asti,
kunnes kappalainen Tiina Rautiainen palaa hoitamaan kappalaisen virkaa
tai irtisanoutuu siitä;

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

3. kehottaa Raision seurakuntaa antamaan pastori Paunikalliolle KL6:18
mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista.

Asian käsittely Pappisasessori San Lehti poistui istunnosta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Mira Paunikallio. Tiedoksi vs. lääninrovasti Petri Sirn, Raision
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 15/2018 23

TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

10.10.2018
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

§ 373 Päivi Lukkarin hiippakuntasiirto

Diaarinumero DTUR/246/08.00. 10/2018

Esittelijä Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen/AP

Perustelut Pastori Päivi Lukkari on anonut hiippaku ntasiirtoa Kuopion hiippakunnasta
Turun arkkihiippakuntaan. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt
asiaa 21.9.2018/ § 10 ja myöntää hiippakuntasiirron, mikäli Turun
arkkihiippakunta ottaa Lukkarin papistoonsa.

Lukkari on vihitty papiksi Kuopiossa 1.6.2000. Vuodesta 2010 Lukkari on
toiminut Itä- ja Keski-Saksan suomalaisena pappina. Hänen viimeinen
työkautensa on menossa. Hän on palaamassa Suomeen viimeistään syksyllä
2022. Hänellä ei ole pappisvihkimystä lukuun ottamatta siteitä Kuopion
hiippakuntaan.

Kirkkojärjestyksen 5 luvun § 10 mukaan pappi kuuluu sIIhen hllppakuntaan,
jossa hänet on vihitty pappisvirkaan tai johon hän on tuomiokapitulin
suostumuksella sIIrtynyt. Jos pappi nimitetään papin virkaan toisessa
hllppakunnassa, hän siirtyy tähän hiippakuntaan. Papin virasta taikka muusta
seurakunnan, seurakuntayhtymän, tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
virasta eronnut pappi kuuluu sIIhen hiippakuntaan, johon hän erotessaan
kuului tai johon hän on tuomiokapitulin suostumuksella siirtynyt.

Päivi Lukkari on keskustellut hiippakuntasiirrosta hiippakuntapastori Pauliina
Järvisen kanssa. Piispa Kaarlo Kalliala on myös tavannut Lukkarin, eikä näe
estettä hiippakuntasiirrolle.

Pyyntöön voidaan suostua.

Esitys Tuomiokapituli päättää suostua hiippakuntasiirtoon ja ottaa pastori Päivi
Lukkarin Turun arkkihiippakunnan papistoon 10.10.2018 lukien.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös Päivi Lukkari. Tiedoksi Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ja
lääninrovasti Ville Niittynen.

Lisätiedot Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, 0400 126515, pauliina.jarvinenevl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§ 374 Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen vaali - kelpoisuus ja lausunto

Diaarinumero DTUR/206101 .01.01/2018

Esiifelijä Pappisasessori San Lehti/AP

Perustelut Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
22.8.2018 ( 95) päättänyt pyytää tuomiokapitulia julistamaan kappalaisen
viran haettavaksi. Seurakunta näkee viran erityistarpeina halun
seurakuntatyön kehittämiseen seurakunnan strategian suuntaisesti, kirkollisen
elämän tuntemuksen ja seurakuntatyön edellyttämät sosiaaliset taidot.
Hakijoissa arvostetaan erityisesti viestinnän osaamista ja ennakkoluulotonta
sekä uutta kokeilevaa työotetta erittäin monimuotoisen seurakunnan alueella.
Seurakunta hakee laaja-alaista seurakuntatyön osaajaa, jonka työnkuvaan
tulee kuulumaan myös aluetiimin johtaminen.

Tuomiokapituli päätti istunnossaan 30.8.2018 ( 324) julistaa haettavaksi
Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen viran 1.10.2018 klo 15 päättyvin
hakuajoi n.

Hakemuksensa virkaan ovat määräajassa jättäneet seuraavat papit
(aakkosjärjestyksessä):

- Markku Arola, kappalainen, Malmin seurakunta
- Anna Hälli, seurakuntapastori, Tutun Katatiinanseurakunta
- Matith Leppäkari-Lindberg, vs. seurakuntapastori, Huittisten seurakunta
- Pasi Riepponen, seurakuntapastori, Meilahden seurakunta
- Risto Räty, vt. kappalainen, Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta
- Johan Savola, Turku
- Emilia Turpeinen, vs. seurakuntapastori, Olarin seurakunta

HAKIJOIDEN ESITTELY

MARKKU Kalevi AROLA, synt. 21.8.1961
Tutkinnot:
YO, 1980 Elisenvaaran lukio; TK (TM) 1986 HY
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys 1.6.1986 Helsinki; pastoraalitutkinto 1998 Helsinki
Muu koulutus:
Kirjo 11(20 op), 2014; Rippikoulusuunnitelma, täydennyskoulutus (3 ov), 2003;
Koulutyön kurssi (102 t), 1993.
Kielitaito:
Suomen kieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsin kieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Malmin srk, ylim.apul. 1986—2012; Malmin srk, kpl 2011
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 32 v
Muu työkokemus:
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Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:

Hakemusasiakirjat:
Hakemus; ansioluettelo; nimikirjaote
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev.lut. kirkon jäsen

ANNA Matleena HÄLLI, synt. 16.8.1977
Tutkinnot:
YO, 1996 Madetojan lukio; TM 2002 HY
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys 16.6.2002 [apua hpk; pastoraalitutkinto 2006 Lapua;
seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2018 Turku
Muu koulutus:
Perheopintojen perusopinnot Jyväskylän yliopisto yht. tdk (25 op) 2009;
Merimieskirkkotyön peruskurssi 2007
Kielitaito:
Suomen kieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsin kieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Petäjäveden srk ma. srk-past. 2002—2004; Keuruun srk ma. srk-past. ja ma.
kpl 2004—2011; Lontoon Merimieskirkko palkkiotoiminen 2012—2015; Turun
Katariinansrk eri viroissa alk. 1.10.2015
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
16 v 3 kk
Muu työkokemus:

Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhd. pj. 1999, hallituksen jäs. 1997—1998
Hakemusasiakirjat:
Hakemus; ansioluettelo; nimikirjaote
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev.lut. kirkon jäsen

MARITH Kristiina LEPPÄKARI-LINDBERG, synt. 22.11.1966
Tutkinnot:
YO, 1985 Kokkola/Karleby Svenska Gymnasium ruotsinkielellä; TM 1999 AA;
lnformationsförvaltning vid AA 60 op 2007.
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtam isen tutkinto:
Pappisvihkimys 31.10.2009 Turku; pastoraalitutkinto 2014 Turku;
seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2015 Turku
Muu koulutus:
Radiokommunikointi ÅA 1999, radiojumalanpalveluskurssi KK 2011;
HengeNinen työ verkossa 1 op 2012; esimiesvalmennus 2 op 2013;
Sururyhmien ohjaajakurssi (3 op) 2011; Johtaminen kirkossa (5 op) 2017.
Kielitaito:
Suomen kieli: erivapausanomus; ruotsin kieli: ylioppilastutkinto ja
akateeminen tutkinto.
Työkokemus seurakuntapappina: Piikkiön seurakunta vs. srk-past. ja vs.
kpl 3 v 2 kk; Kemiönsaaren seurakunta vt. khra 1 v 7 kk; Salon ja Pöytyän
seurakunnat vs. srk-past. n. 2 v; Kaarinan seurakunta past. kesällä 2017;
Uudenkaupungin seurakunta vs. kpl 10/2017— 03/2018; Maarian srk past.
kesällä 2018; Huittisten srkvs. srk-past. 1.7.2018—31.1.2020
Virkavuodet pappisvihkimyksestä lukien:
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n. 9 v
Muu työkokemus:
Esimerkiksi useita kanslistin ja sihteerin sijaisuuksia eri seurakunnissa ja
AA:ssa.
Muut hakem usasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Lukuisia luollamustehtäviä vuosikymmenten mittaan eri yhdistyksissä ja
yhteisöissä; hartaus- ja kolumninkirjoitustehtäviä.
Hakemusasiakirjat:
Hakukaavake; ansioluettelo; nimikirjaote
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev.lut. kirkon jäsen

PASI Kalervo RIEPPONEN, synt. 25.1.1983
Tutkinnot:
YO, 2007 Eiran aikuislukio; TM 2012 HY
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtam isen tutkinto:
Pappisvihkimys 21.10.2012 Mikkeli; pastoraalitutkinto 2017 Helsinki
Muu koulutus:

Kielitaito:
Suomen kieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsin kieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Heinolan seurakunta srk-past. 2012—2014; Vuosaaren srk vs. srk-past. 4—
9/2014; Vartiokylän seurakunta vs. kpl 2014—201 5; Meilahden seurakunta vs.
srk-past. 2015—2016; Meilahden seurakunta srk-past. alk. 1.8.2016
Vi rkavuodet pappina pappisvi hkimyksestä lukien:
n. 6 v
Muu työkokemus:
Vapaamuotoisessa ansioluellelossa mainittu mm. postinkantajana,
sanomalehdenjakajana sekä toimistotyöntekijänä Helsingin yliopistossa
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:

Hakemusasiakirjat:
Hakemus; ansioluettelo; nimikirjaote
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev lut. kirkon jäsen

RISTO JUHANI RÄTY, synt. 28.2.1978
Tutkinnot:
YO 1997 Joensuun yhteiskoulun lukio; TM 2005 HY
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys 5.11.2006 Turku; pastoraalitutkinto 2017 Turku
Muu koulutus:
Psykiatrian sivuaineopinnot 2003, lääket. tdk HY
Kielitaito:
Suomen kieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsin kieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Karjaan suom. seurakunta srk-past. 2006—201 3; Pohjan suom. seurakunta vt.
khra 2014; Raaseporin suom. seurakunta vt. kappal. 2015; Naantalin
seurakunta vs. kappal. 2016—2017; Länsi-Turunmaan suom. seurakunta vt.
kappal. 2017— 2018
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
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n. 12 v
Muu työkokemus:
Ansioluellelossa mainitaan mm. luokanopettajan sijaisuuksia.
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:

Hakemusasiakirjat:
Hakemus; ansioluettelo; nimikirjaote puuttuu
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev.Iut. kirkon jäsen

Erik JOHAN SAVOLA, synt. 9.7.1 983
Tutkinnot:
YO, 2002 Kaarinan lukio; TM 2013 HY
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys 24.11.2013 Turku; pastoraalitutkinto 2018 Turku
Muu koulutus:
Toimiva vuorovaikutus —kurssin ohjaajakurssi (5 op) Nuorten Keskus ja
Koulutuskeskus Agricola Helsinki
Kielitaito:
Suomen kieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsin kieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Kaarinan seurakunta vs. srk-past. 2014; Rauman seurakunta vs. srk-past.
2014—2015; Kaarinan seurakunta ma. srk-past. 2016; Jokioisten seurakunta
ma. srk-past. 2016—201 7; Tuusulan seurakunta useita lyhyitä virkamääräyksiä
srk-past. virkaan 2017—2018
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
n. 5 v
Muu työkokemus:
Nimikirjassa useita mainintoja erilaisista työtehtävistä, mm. kirkon
nuorisotyönohjaajana ja ravintola-alan ja tax-free myyjänä Viking Linella
Muut hakemusasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Nimikirjassa useita mainintoja luottamustehtävistä, mm. NAVI, TYT,
Pappisliiton opiskelijatoimikunta
Hakem usasiaki rjat:
Hakemus; ansioluettelo; nimikirjaote
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev.lut. kirkon jäsen

EMILIA Annariikka TURPEINEN, synt. 26.2.1990
Tutkinnot:
YO, 2009 Iisalmen lyseo; TM 2014 HY
Pappisvihkimys, pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto:
Pappisvihkimys 31.5.2015 Mikkeli; pastoraalitutkinnon publiikki tulossa
20.11.2018 Espoo
Muu koulutus:

Kielitaito:
Suomen kieli: ylioppilastodistus ja tutkintotodistus; ruotsin kieli:
tutkintotodistus
Työkokemus seurakuntapappina:
Haminan seurakunta eri ma. vs. papin viroissa 2015—2017; Olarin seurakunta
ma. srk-past. viroissa 2017—2018
Virkavuodet pappina pappisvihkimyksestä lukien:
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3 v 4 kk
Muu työkokemus:
Postityöntekijä
Muut hakem usasiakirjoista mahdollisesti ilmenevät tiedot:
Vapaamuotoisesta ansioluettelossa maininta: Iso Omenan
kauppakeskuspappi: Kauppakeskuksen työpaikkapappi, yhteistyö
kauppakeskusjohdon ja yritysten kanssa, tapahtumasuunnittelu ja toteutus
kauppakeskuksessa. Olen osa jäsenyystiimiä, joka keskittyy kohtaamaan
kirkosta irrallaan olevia.
Hakem usasiakirjat:
Hakemus; ansioluettelo; nimikirjaote
Konfirmaatio ja kirkkoon kuuluminen:
Konfirmoitu, Suomen ev.lut. kirkon jäsen

TUOMIOKAPITULIN LAUSUNTO HAKIJOISTA

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.
Kelpoisuus
Pappisvihkimys ja pastoraalitutkinto: Viran hakijat, lukuun ottamalla Emilia
Turpeista, ovat pastoraalitutkinnon suorittaneita pappeja. He ovat KJ 6: 10
nojalla kelpoisia täytettävänä olevaan virkaan. Emilia Turpeinen on
ilmoituksensa mukaan suorittanut koko pastoraalitutkinnon mulla sen pubiilkki
on vasta 20.11.2018, joten hän ei vielä olle kelpoinen hakemaan kappalaisen
virkaa.
Kielitaito: Seurakunnan kappalaiselta edellytetään suomen kielen
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa; KJ 6: 4a §. Marith Leppäkari-Lindberg anoo
tuomiokapitulilta erivapautta suomen kielen osalta. Kirkkolain 6 luvun 3 §:n
mukaan kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta voidaan myöntää
erivapaus erityisestä syystä. Tuomiokapituli myöntää erivapauden
seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin ja lehtorin viran haltUalle.
Kielivaatimuksella on tarkoitus taata seurakuntalaisille mahdollisuus asioida
viranomaisen kanssa omalla äidinkielellään. Leppäkari-Lindberg on
toimittanut papin virkaa suomen kielellä useiden vuosien ajan.
Erivapauspäätös ei siis vaatantaisi seurakuntalaisten oikeutta asioida suomen
kielellä. Tuomiokapituli voinee myöntää Marith Leppäkari-Lindbergille
erivapauden kielitaitoa koskevasta kelpoisuusvaatimuksesta Katariinan
kappalaisen viran haussa. Muut hakijat täyttävät sekä suomenkielen että
ruotsinkielen taitoa koskevat edellytykset; perusteet on kirjattu edellä
esittelyssä kohtaan “kielitaito”. Hakemusasiakirjoissa olevia merkintöjä
mahdollisesta muusta kielitaidosta ei ole kirjattu tähän esittelyyn.
Kirkon jäsenyys ja konfirmaatio: KL6: 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 seikkoja, joiden perusteella tuomiokapituli arvioisi,
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että heiltä puuttuisivat nyt haettavana olevan viran hoitoon tarvittavat
edellytykset (KJ 6: 15, 2 mom 4).

Tuomiokapituli toteaa, että hakijoista Markku Arola, Anna Hälli, Pasi
Riepponen, Risto Räty ja Johan Savola ovat edellä mainittujen kriteerien
osalta kelpoisia hakemaansa virkaan. Myös Marith Leppäkari-Lindberg on
kelpoinen hakemaansa virkaan edellyttäen, että hänelle myönnetään
erivapaus suomen kielen taidon osalta. Emilia Turpeisen osalta todetaan, ettei
hän ole kelpoinen kappalaisen virkaan koska häneltä puuttuu
pastoraalitutkinnon tutkintotodistus.

Taito
Taito on virantäyttöä koskevissa dokumenteissa määritelty seuraavasti: “taito,
johon luetaan opinnot sekä työkokemus ja sen kautta saadut tiedot ja
viranhoitokokemus sekä henkilöstökoulutus”.
Opinnot:
Emilia Turpeista lukuun ottamatta hakijat ovat pastoraalitutkinnon suorittaneita
pappeja.

Haettavana olevan kappalaisen viran tehtäviin sisältyy aluetiimin johtaminen.
Siksi on hyvä ottaa huomioon, että kaksi hakijoista on suorittanut
seurakuntatyön johtamisen tutkinnon, nimittäin Anna Hälli (2+/3) ja Marith
Leppäkari-Lindberg (2+/3).
Työkokemus:
Pappisviran osalta pisin työkokemus hakijoista on Markku Arolalla (32 v). Yli
kymmenen vuotta pappisvirassa ovat toimineet Anna Hälli (n. 16 v)ja Risto
Räty (n. 12 v). Myös Marith Leppäkari-Lindberg (n. 9 v)ja Pasi Riepponen (n.
6 v) ovat jo kokeneita pappisvirassa. Johan Savolalla vuosia pappisvirassa on
n. 5 vja Emilia Turpeisella lyhimpään, n. 3 v. Kuitenkin, kaikki
seurakuntaviroissa toimineina, heidän voidaan katsoa jo hoitaneen kaikkia
papin perustehtäviä. Kaikki nyt täytettävänä olevaa virkaa hakevat papit ovat
toimineet myös rippikoulutyössä.
Hakijoiden muu työkokemus ilmenee hakemuksista, nimikirjaotteista ja itse
laadituista ansioluetteloista.

Kyky
Kyvystä virantäyttöä koskevissa dokumenteissa sanotaan: “hakijan
aikaisempaan viranhoitoon ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät ja
henkilökohtaiset kyvyt haettavan viran hoitamiseen”. Kykyä arvioitaessa
seurakuntaa kehotetaan jäsennellyn henkilöhaastattelun systemaaifiseen
hyödyntämiseen ja itsetuntemusta ja persoonallista kasvua edistävien
työskentelyjen arvostamiseen. Aikaisempaan viranhoitoon tai käyttäytymiseen
liittyviä ongelmia ei tuomiokapitulilla ole tiedossaan.

Koeteltu kansalaiskunto
Koetellusta kansalaiskunnosta virantäyttöä koskevissa dokumenteissa
sanotaan: “Koetellulla 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.

Yhteenveto taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon osalta
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Seurakunta näkee viran erityistarpeina halun seurakuntatyön kehittämiseen
seurakunnan strategian suuntaisesti, kirkollisen elämän tuntemuksen ja
seurakuntatyön edellyttämät sosiaaliset taidot. Hakijoissa arvostetaan
erityisesti viestinnän osaamista ja ennakkoluulotonta sekä uutta kokeilevaa
työotetta erittäin monimuotoisen seurakunnan alueella. Seurakunta hakee
laaja-alaista seurakuntatyön osaajaa, jonka työnkuvaan tulee kuulumaan
myös aluetiimin johtaminen.
Millä tavalla hakijoiden taidot ja kyvyt vastaavat nimenomaan yllä oleviin
seurakunnan määrittelemiin viran erityisiin tarpeisiin avautunee parhaiten
haastattelussa. Tuomiokapituli ei haastattele kappalaisen viran hakijoita.
Kulloinkin täytettävänä olevan viran hoitamisessa tarvittavien taitojen ja
erityisten kykyjen selvittäminen jää siten seurakunnan tehtäväksi.

KAPPALAISEN VAALIN TOIMITTAMINEN SEKÄ VIRKAAN VALITUN
TERVEYDENTILA JA RIKOSREKISTERIOTTEEN ESITTÄMINEN

Seurakunnan kappalainen valitaan vaalilla, jonka toimittaa
seurakuntaneuvosto. Kun vaalia valmistellaan, seurakunnassa mahdollisesti
nimettävä valmisteluryhmä tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Tällöin
on huomattava kaksi seikkaa: 1) valintaan liittyvät ehdotukset tulee perustella
huolellisesti; 2) henkilö valitaan vaalilla, jolloin kukin valitsija voi äänestää ketä
tahansa virkaan kelpoista hakijaa. Siksi on suositeltavaa, että henkilövaali
toteutetaan umpilipuin. Kuten edellä on todettu, on myös suositeltavaa, että
hakijat haastatellaan seurakunnassa. J05 kaikkia hakijoita ei kutsuta
haastatteluun, tulee riittävän tarkasti esittää, millä perusteilla haastatteluun
kutsuifavat on valittu. On huomattava, että virassa on mahdollisuus käyttää
enintään 6 kk koeaikaa (KL 6:17).

KL6: 16 mukaan “virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen
otettava henkilö antaa ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon
terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot”

Turun Katariinan seurakunnan kirkkoherran tulee heti kappalaisen vaalin
jälkeen kehottaa virkaan valittua toimittamaan lääkärintodistuksen.

Väistämättä nyt täytettävänä olevaan virkaan sisältyy sellaisia tehtäviä lasten
ja nuorten parissa, jotka edellyttävät rikosrekisteriotteen esittämistä. Kun
rikosrekisteriotteen esittämistä edellytetään, kirkkoherran tulee heti
kappalaisen vaalin jälkeen kehottaa virkaan valittua toimittamaan kyseinen
ote.

Jos terveystietoja tai rikosrekisteriotetta ei esitetä tai niistä ilmenee sellaista,
ettei henkilöä voida terveydentilaltaan tai rikostaustaltaan pitää sellaisena,
joka voi palvelukseen tulla, niin asia pitää viedä uudelleen käsiteltäväksi
seurakuntaneuvostoon, joka toteaa valinnan rauenneeksi.

Jos todistukset ovat sisällöltään varauksettomat, kirkkoherran tulee
seurakuntaneuvoston ohjesäännön ao. pykälän nojalla 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 pöytäkirjanote valitusosoituksineen on lähetetty kaikille virkaa
hakeneille; myös hakemusasiakirjat palautetaan tuomiokapituliin.
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Esitys Täytettävänä olevaan Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen virkaan
liittyen tuomiokapituli

1. toteaa, että virkaa ovat hakeneet (aakkosjärjestyksessä) seuraavat papit:
Markku Arola, Anna Hälli, Marith LeppäkariLindberg, Pasi Riepponen,
Risto Räty, Johan Savola ja Emilia Turpeinen

2. myöntää hakemuksesta Marith Leppäkari-Lindbergille erivapauden
suomen kielen taidosta ja täten toteaa hänet kelpoiseksi ko. virkaan

3. toteaa, ettei Emilia Turpeisella ole todistusta suoritetusta
pastoraalitutkinnosta ja ellei hän siksi vielä ole kelpoinen hakemaan
kappalaisen virkaa; ja

4. antaa hakijoiden kelpoisuudesta, taidosta ja kyvystä edellä olevan
lausunnon.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet Päätös esittelyineen sekä hakemusasiakirjat Turun Katariinanseurakunnalle
kappalaisen vaalin toim iffamista varten.

Lisätiedot Pappisasessori San Lehti, p. 0447160400, sari.lehti@evl.fi

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

Esitys Annetaan valitusosoitus.

Päätös Esityksen mukaan.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta,
perusteet 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.

_________________

Pykälät: 363, 365, 367, 369, 370, 371 kohta 3, 372 kohta 3, 373, 374
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valiftamalla:
Pykälät:

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6 kohdan, kirkkolain 6 luvun 72 §:n, hallintolain 53 d §:n,
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin ja muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:

________________

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 359, 360, 366, 371 kohta 1, 372 kohta 1 —_______

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
(käyttöoikeussopimukset).

Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viranomainen ja
-aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13

Postiosoite: PL 60, 20501 Turku

Sähköposti: turku.tuomiokapitulicevl.fi

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

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

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

Oikaisuvaatimuk- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
sen sisältö - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikaisun Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
tekeminen asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-1 35 §).

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. Käyteifäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanollajan
käytettävissä tämän vastaanoftolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä,
että sähköinen viesti on saapunut vastaanoifajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
sisältö - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomai- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
nen ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta anneftuun 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 kohdisteftu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

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

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Turun hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 24, Turku

Postiosoite: PL32, 20101 Turku

Telekopio: (0295642414)

Sähköposti: turku. hao@oikeus.fl

Pykälät: 361, 362, 364, 368, 371 kohta 2, 371 kohta 2

Valitus markkinaoikeuteen

Pykälät

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi
(valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoifteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaolkaisua koskevassa
kohdassa.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Markkinaoikeuden yhteystiedot

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

Muutoksenhiki Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
ajan laskeminen lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,

seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi

____________

annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
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Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoiftaminen

Valituskirjelmässä on ilmoiteftava
— 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 valiftajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi tai kotikunta.

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

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

Valitusasiakirjo- Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
jen toimittaminen valituskirjelmän voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle sinä päivänä,
jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.

Oikeudenkäynti- Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
maksu oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 5, 7

tai 8 §:stä muuta johdu.

Lisätietoja --_____
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§ 376 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.37.

Kokouksen puolesta

Pauliina Järvinen
sihteeri

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

Paikka ja päiväys

Turussa 10.10.2018

Matti Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on allekirjoitettu koneellisesti Domus- asianhaNintajärjestelmässä.


