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ESITYSLISTA 

 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

 

Aika 7. toukokuuta 2018 klo 18 

Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 

 

Läsnä  
Matti Poutiainen, puheenjohtaja 
 
Lari Ahokas 
Viivi Ali-Löytty 
Maaria Apajalahti 
Liisa Elovainio 
Jorma Hentilä 
Miikka Hietaranta 
Juha-Pekka Hippi 
Leena Kontula 
Tarja Kotkavuo                            Tomi Riihimäki 
Petri Laaksonen       
Anna Mäkituomas 
Riitta Niinivaara 
Anna Palmunen 
Lauri Pohjanvirta 
Kaija Salmela 
Anna-Maria Soininvaara 
 

 

Muut 
Henna Markkanen sihteeri 

 
Heidi Palo §5 
 
Pertti Simola §5 
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1 §  Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja pitää alkuhartauden ja avaa kokouksen. 

  

2 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3 §  Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 

 

4 §  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoitten valinta 

Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 
aakkosjärjestyksessä. Edellisessä kokouksessa tehtävässä toimivat 
Jorma Hentilä ja Miikka Hietaranta. 
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5 § Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran vaali 

 

Päätösehdotus 

  

Seurakuntaneuvosto valitsee Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
kirkkoherran virkaan  Marja Heltelän. 

 

Selostus 

    Esittelijänä kirkkoherra Matti Poutiainen. Esittely perustuu vaalin   
    valmisteluryhmän esitykseen. 

 

Valmisteluryhmän esitys ja perustelut 

 

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto asetti vaalia varten 

valmisteluryhmän, jonka puheenjohtajana toimii Liisa Elovainio ja jäseninä 

Lari Ahokas, Viivi Ali-Löytty, Maaria Apajalahti, Jorma Hentilä ja Leena 

Kontula.  

Vaalin valmistelijaksi tuomiokapituli määräsi istunnossaan 20.12.2017 

rovasti Pertti Simolan.  

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.1.2018, että 

seurakuntaneuvosto valitsee haastatteluun kutsuttavat. 

Seurakuntaneuvosto määritteli kokouksessaan 27.11.2017 viran 

erityistarpeet seuraavalla tavalla:  

 

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja henkilöstöä 

sekä vastata seurakunnan hallinnosta ja taloudesta yhdessä 

seurakuntaneuvoston kanssa.  

Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran tehtäviin liittyvät myös 

tuomiorovastin tehtävät. 

 

Kirkkoherralta edellytetään 

- syvää teologista ymmärrystä kirkkomme uskosta ja sen 

soveltamisesta tulevaisuuden haasteissa sekä kykyä edistää 

ekumeniaa ja uskontojen välistä dialogia 

- halua toimia avarakatseisen ja yhdenvertaisuutta edistävän 

seurakunnan kasvoina 

- kokemusta ja taitoa suuren seurakunnan johtamisesta muuttuvassa 

toimintaympäristössä  

- vahvaa henkilöstö- ja taloushallinnon osaamista 

- kykyä ja taitoa verkostoitua yhteiskunnan ja kirkon toimijoiden 

kanssa 

- kirkon hallinnon tuntemusta sekä kokonaiskirkollisella että 

paikallisella tasolla 

- innovatiivisuutta ja kykyä luoda edellytyksiä seurakuntalaisten 

aktiiviselle osallistumiselle toiminnan järjestämiseen 

- erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. 
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Virkaan oli 9 hakijaa. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 

hakijoista 7.3.2018 KJ 6:16, 3 mom. mukaisen lausunnon. Lausunnossa 

todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä 

haettavana olevaan virkaan. Tuomiokapituli on todennut kaikki hakijat 

virkaan kelpoisiksi.  

 

Lausuntoa varten tuomiokapitulin asettama työryhmä on haastatellut kaikki 

hakijat. Lausunnossa kuvataan hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä 

arvioidaan heitä taidon, kyvyn ja seurakuntaneuvoston määrittelemien viran 

erityistarpeiden perusteella. Lausunto on hyvin valmisteltu ja perusteltu. 

Lausunto toimii lainsäädännön edellyttämänä hakijoiden ansiovertailuna. 

Lausunnossa tuomiokapituli jakoi hakijat kolmeen ryhmään, joita kuvataan 

seuraavilla ilmaisuilla: 

Täyttävät erinomaisesti viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

Täyttävät hyvin viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

Täyttävät kohtalaisesti viran erityiset tarpeet (3 hakijaa) 

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 26.3.2018, että hakijoista 

kutsutaan haastatteluun Marja Heltelä, Martti Häkkänen ja Reijo 

Liimatainen. 

Tuomiokapituli on lausunnossaan sijoittanut heidät ensimmäiseen 

ryhmään, joka täyttää erinomaisesti viran erityiset tarpeet. Heillä on pitkä 

kokemus kirkkoherranviran hoidosta, toimimisesta seurakuntayhtymässä ja 

runsaasti kokemusta seurakuntien toiminnasta Helsingissä.  

 

Valmisteluryhmä haastatteli haastatteluun kutsutut hakijat 

seurakuntaneuvoston läsnä ollessa 9.4.2018. Haastattelukysymykset 

liittyivät kirkkoherran viran hoitamiseen, johtamiseen ja 

seurakuntaneuvoston määrittelemiin viran erityisiin tarpeisiin.  

 

Tuomiokirkon kryptassa järjestettiin haastatteluun kutsutuille 

yhteishaastattelu 23.4.2018. Tilaisuus oli seurakuntalaisille avoin. He 

saattoivat tehdä hakijoille kysymyksiä, ja heillä oli ollut mahdollisuus 

lähettää niitä etukäteen. Tilaisuus liittyi valintaprosessiin siten, että 

luottamushenkilöillä oli tilaisuus kuulla kysymyksiä, jotka ovat 

kirkkoherranvaalissa seurakuntalaisille tärkeitä, sekä hakijoiden 

kysymyksiin antamia vastauksia.   

Valmisteluryhmä päätti lähettää haastatteluun kutsutut soveltuvuusarvioon, 

joka teki MPS Career Oy, vastaavana tutkijana Heidi Palo. 

Valmisteluryhmä tapasi Heidi Palon yhdessä tuomiorovasti Matti Poutiaisen 

kanssa ennen arvion tekemistä ja kuvasi tehtävää, johon kirkkoherra 

valitaan, sekä niitä tarpeita, joita viranhoito edellyttää. Soveltuvuusarvion 

raportit perustuvat etukäteistehtäviin sekä yhden päivän aikana 

suoritettuihin haastatteluihin ja yksilö- ja ryhmätehtäviin.  
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Heidi Palo esiteli arvion tulokset valmisteluryhmälle 24.4.2018. Arvion 

raportit ovat olleet neuvoston jäsenten nähtävissä kirkkoherranvirastossa. 

Heidi Palo esittelee tulokset seurakuntaneuvostolle vaalikokouksessa 

7.5.2018. 

 

Hakijoiden vertailu 

Hakijoiden työkokemus ja ansiot on kuvattu tuomiokapitulin lausunnossa. 

Niitä ei ole tarpeen valinnan perusteissa toistaa. Liitteenä olevassa 

vertailumuistiossa on arvioitu haastatteluun kutsuttujen johtamiskokemusta 

ja kuvattu heidän osaamistaan ja keskeisiä ajatuksiaan 

seurakuntaneuvoston esittämiin viran erityisiin tarpeisiin liittyen.  

Valmisteluryhmän esitys 

Valmisteluryhmä päätti kokouksessaan 24.4.2018 esittää yksimielisesti, 

että virkaan valitaan Marja Heltelä. 

Perustelu 

Marja Heltelällä on monipuolinen kokemus kirkkoherran tehtävistä 

kolmessa seurakunnassa. Hänellä on kokemusta johtamisesta vaativissa 

muutostilanteissa. Hänellä on hyvä kokemus verkostoitumisesta ja 

seurakunnan viestinnästä. Hän tuntee kokonaiskirkon hallinnon ja kykenee 

täyttämään muut seurakuntaneuvoston viran hoidolle asettamat 

edellytykset.  

 

 

Soveltuvuusarvio tukee Marja Heltelän valintaa.  

Seurakuntaneuvostolla on käytössään tuomiokapitulin lausunto hakijoista 

sekä soveltuvuusarvion tulokset. Näitä ei liitetä pöytäkirjaan, koska 

molemmat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain 

(621/1999) 24: §:n 1 momentin 29 kohdan nojalla salassa pidettävää tietoa. 

Tuomiokapitulin lausunto arkistoidaan tuomiokapitulissa. Soveltuvuusarvion 

tulokset hävitetään seurakunnassa, kun vaali on saanut lainvoiman.  

Seurakuntaneuvoston jäsenille on aiemmin lähetetty hakuilmoitus, 

tuomiokapitulin lausunto, saapuneet hakemukset, nimikirjaotteet sekä 

hakijoiden itse laatimat CV:t. Näitä ei lähetetä uudestaan. 

Liite 

 Haastatteluun kutsuttujen hakijoiden vertailu 
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6 § Työntekijöiden vuosilomat 1.5.—30.9.2018 
 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto  
1) merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöksen papiston vuosilomista 1.5.—

30.9.2018 ja 
2) myöntää liitteen mukaiset työntekijöiden vuosilomat 1.5.—30.9.2018. 
 
 

Selostus 

 
Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan seurakuntaneuvosto myöntää 
työntekijöiden vuosilomat. Papiston osalta lomat myöntää kirkkoherra. 
 
Työalojen esimiehet ovat valmistelleet liitteen mukaiset vuosiloma-aikataulut 
lomakaudelle 1.5.—30.9.2018. 
 

Liite 

 Vuosilomat 1.5.—30.9.2018 
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7 § Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttölupa-

anomus 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto myöntää anomuksen mukaisen Tuomiokirkon 
portaiden käyttöluvan. 
 
 

Selostus 

 
Helsingin vironkielinen seurakuntatyö anoo Tuomiokirkon portaiden 
käyttölupaa 29.6.2019 klo 7—21 ESTO2019 tapahtuman järjestämistä 
varten. 
 

Liite 

 Anomus, vironkielinen seurakuntatyö 
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8 § Kirkkoherran päätökset 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset 
kirkkoherran päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin 
toimenpiteisiin ja merkitsee päätökset tiedoksi 

 

Selostus 

 

Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9 §) perusteella 
liitteen mukaiset puheenjohtajan päätökset. Ohjesäännön 
(OS 12 §) mukaan seurakuntaneuvostolla on mahdollisuus 
kumota päätös, muuttaa sitä tai palauttaa asia uudelleen 
käsiteltäväksi 

 

Liite 

 Kirkkoherran päätökset kokoukselle 7.5.2018 

 

 

 

 

9 §  Seuraavat kokoukset 

 

Seuraavat kokoukset pidetään Bulevardin seurakuntasalissa klo 18 alkaen  

4.6., 3.9., 1.10., 5.11. sekä 3.12.2018. 

 

 

10 §  

 

 

Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja päättää 
kokouksen. 


