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1  Kokouksen avaus 

 
 
Päätös 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 
 
 
2  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 
Päätös 

 
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saa-
puvilla (KL 7:4). Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi. 
 

 
3  Esityslistan hyväksyminen 

 
 
Päätös 

 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

 
 
4  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

 
 
Päätös 

 
Seurakuntaneuvosto valitsi tarkastajiksi Jorma Hentilän ja Juha-Pekka 
Hipin. 
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Agricolan suntion viransijaisen valinta 
 

 
Päätös 

 
Seurakuntaneuvosto päätti valita Agricolan vs. suntioksi 1.3.2019—
30.4.2020 Lauri Kanasen. Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 401.  
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakijan on ennen viran vas-
taanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää valita Agricolan vs. suntioksi 1.3.2019—
30.4.2020 Lauri Kanasen. Viran palkkaus on vaativuusryhmässä 401.  
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Hakijan on ennen viran vas-
taanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. 

 

Selostus 

Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 3.12.2018 Agricolan aluesuntio 

Teemu Garamille opintovapaan ajalle 14.1.2019–30.4.2020 ja nimitti suntio 

Iina-Karita Hakalahden Agricolan aluesuntion viransijaiseksi samalle ajalle. 

Samassa kokouksessa seurakuntaneuvosto julisti avoimeksi suntion viransijai-

suuden (tehtävänkuvana Agricolan suntion tehtävät) ajalle 1.2.2019–

30.4.2020, asetti viransijaisuuden valintaa valmistelevan työryhmän ja nimitti 

siihen puheenjohtajaksi pääsuntio Petri Oittisen, luottamushenkilöiden edusta-

jaksi Kaija Salmelan, toiminnanjohtaja Henrik Wikströmin ja vs. aluesuntio 

Iina-Karita Hakalahden. Viransijaisuudesta laadittiin hakuilmoitus, joka julkais-

tiin Oikotie.fi –palvelussa Suomen ev.lut. kirkon avoimissa työpaikoissa ja Hel-

singin tuomiokirkkoseurakunnan verkkosivuilla (www.helsinginseurakun-

nat.fi/tuomiokirkko). 

Määräaikaan 14.1.2019 klo 10 mennessä viransijaisuuteen saapui kuusi (6) 

hakemusta. Valintaa valmisteleva työryhmä päätti kokouksessaan 15.1.2019 

kutsua työhaastatteluun kolme hakijaa, hakijayhteenvedon hakijat nro 4, 5 ja 

6. Työhaastattelut suoritettiin Agricolan kirkon sakaristossa 17.1.2019 kello 13 

alkaen. Tuntia ennen haastattelujen alkamista hakija 5 ilmoitti, ettei saavu pai-

kalle, kun oli valittu toiseen työhön. 

Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle valittavaksi suntion viransijaiseksi 

30.4.2020 saakka Lauri Kanasen (29). Lauri Kananen on ollut Tuomiokirkko-

seurakunnan palveluksessa tuntisuntiona kuuden vuoden ajan, tehnyt suureh-
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koa tuntimäärää Tuomiokirkon alueella ja viime vuosina myös Agricolan kir-

kolla. Työryhmä arvioi, että hakijalla on realistinen ja selkeä näkemys täytettä-

vän viransijaisuuden tehtävistä ja perusteellisesti hankittu työtaito. Hakija antoi 

itsestään rauhallisen ja luotettavan kuvan ja osoitti vahvaa sitoutumista kirkon 

työhön. Hakija oli myös kiinnostunut kehittämään työtään, mm. mahdollisesti 

suorittamaan suntion ammattitutkinnon. 

 Työryhmä on esityksessään yksimielinen. 

 

Liitteet 

 1. Hakijayhteenveto 

2. Työryhmän lausunto 
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Seurakuntapastorin viran täyttäminen 
 

 

Päätös 
 
Seurakuntaneuvosto päätti pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä 
seurakuntapastorin virkaan 25.3.2019 lukien TM Sara Toivaselle.  
 
Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virassa on kuuden 
kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärin-
todistus terveydentilastaan sekä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.). 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Emilia Kuusisto ei osallistunut kohdan  
6 käsittelyyn. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto päättää pyytää tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä 
seurakuntapastorin virkaan 25.3.2019 lukien TM Sara Toivaselle. Tehtävän 
palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virassa on kuuden kuukauden koe-
aika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-
taan sekä ote rikosrekisteristä (RLL 6 § 2. mom.). 

 

Selostus 

Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 3.12.2018 julistaa haettavaksi 

seurakuntapastorin viran. Valintaa valmistelevaan työryhmään valittiin kirk-

koherra Marja Heltelä, johtava kappalainen Maija Kuoppala ja seurakunta-

neuvoston jäsen Viivi Ali-Löytty. Työryhmä antaa hakijoista lausunnon seu-

rakuntaneuvostolle. 

Seurakuntapastorin tehtäviin kuuluu papin perustyön lisäksi rippikoulutyöstä 

vastaaminen. Tehtävään valittavalta edellytetään kokemusta rippikoulu- ja 

nuorisotyöstä sekä jumalanpalveluselämän hyvää tuntemusta.  Viranhoi-

dossa korostuvat käytännön seurakuntatyön osaamisen lisäksi erityisesti 

työalarajat ylittävä työote, joustavuus ja hyvät vuorovaikutustaidot. Samoin 

edellytetään kiinnostusta yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen. Sosiaalisen 

median hyvä tuntemus on tehtävässä tärkeää.  

Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 601. Viran kelpoisuusehtona on suomen 

kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä 

ymmärtämisen taito. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun 
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tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä ote rikos-

rekisteristä (RLL 6 § 2. mom.)  . Viranhoitomääräyksen antaa Helsingin hiip-

pakunnan tuomiokapituli. 

Avoinna olevasta virasta ilmoitettiin Oikotie.fi –palvelussa Suomen ev.lut. kir-

kon avoimissa työpaikoissa ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan verkkosi-

vuilla (www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko). 

Määräaikaan mennessä 14.1.2019 klo 12 avoinna olevaan virkaan saapui 

yhteensä 60 kirjallista ilmoittautumista. Pappisvihkimyksen saaneita haki-

joista oli 41, teologian maistereita 19. Työryhmä katsoi, että koska monipuo-

linen seurakuntatyön kokemus pappina on tehtävän hoidon kannalta tärkeä, 

hakijoista karsiutuivat ne, joilla ei ollut pappisvihkimystä. Työryhmä päätti 

kutsua haastatteluun viisi henkilöä, hakijayhteenvedon numerot 18, 43., 47., 

48. ja 56. Heillä kaikilla oli riittävästi soveltuvaa käytännön kokemusta seura-

kuntapappina toimimisesta. 

Haastattelut pidettiin 30.1.2019. Haastattelutyöryhmä täydentyi seurakunta-

neuvoston 14.1.2019 tekemällä päätöksellä siten, että kappalainen Hannu 

Varkki kutsuttiin haastattelut toteuttaneeseen työryhmään. Varkki ei osallis-

tunut päätökseen haastatteluun kutsuttavien valinnasta. 

Haastattelun, opintojen ja työkokemuksen perusteella kaikki viisi osoittautui-

vat päteviksi avoinna olevaan virkaan. Hakijoista muiden edelle nousi sel-

västi Sara Toivanen. Sara Toivasella on rippikoulutyökokemusta useam-

masta seurakunnasta sekä kokemusta rippikoulujen koordinoinnista. Toiva-

sen yhteisökokemus ja –ajattelu tukee Tuomiokirkkoseurakunnan tavoitteita. 

Toivasella on vahvaa teologista osaamista ja kansainvälinen tutkinto. Toiva-

sella on näky osallistavasta jumalanpalveluselämästä ja viestinnän välineet 

käytössään: sekä sosiaalisen median osaaminen että vuorovaikutustaidot 

ovat hyvät. 

Työryhmä esittää seurakuntaneuvostolle yksimielisesti, että se päättäisi pyy-

tää viranhoitomääräystä seurakuntapastorin virkaan TM Sara Toivaselle. 

 

 

Liitteet 

 1. Hakijayhteenveto 

2. Työryhmän lausunto 
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Tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2018 toimintakertomus 
ja vuoden 2018 alustava toteuma 
 

Päätös 
 
1.—2. Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

 Seurakuntaneuvosto  

1. merkitsee tiedoksi työalojen ja alueiden toimintakertomukset sekä 
vuoden 2018 alustavan toteuman ja  

2. hyväksyy seurakunnan toimintakertomuksen lähetettäväksi yhteiselle 
kirkkoneuvostolle. 

Selostus 

Seurakunnan toimintakertomus tulee toimittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle 
15.2.2019 mennessä. Kirkkoherra on laatinut liitteen mukaisen esityksen koko 
seurakunnan yhteiseksi toimintakertomukseksi. 

Aluekappalaiset ja työalajohtajat ovat laatineet liitteen mukaiset toimintakerto-
mukset. 

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018 valmistuu myöhemmin kevättal-
vella 2019. Helsingin seurakuntayhtymä antoi Tuomiokirkkoseurakunnalle 5 
233 473 € suuruisen kehysbudjetin vuodelle 2018 ja kertomusvuoden aikana 
seurakunta sai vielä 65 672 € suuruisen lisämäärärahan. Seurakunta laati 5 
126 190 € suuruisen talousarvion ja tällä hetkellä tiedossa oleva toteuma vuo-
delta 2018 on 5 272 650 €. Henkilöstömenot eivät vaikuttaneet toteuman suu-
ruuteen, vaan pääasiassa palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat. 
Näiden kasvua selittää mm. kirkkoherran vaali, kirkkoherrojen lähtö- ja tulojuh-
lallisuudet sekä seurakuntavaalit. Toteuma on 39 177 € suurempi kuin kehys-
budjetti ja tämä summa katetaan seurakunnan aiempien vuosien säästöillä. 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa tehtävästä työstä 2/3 suuntautuu muu-
hun kuin oman seurakunnan toimintaan johtuen suuresta päivä- ja iltaväestös-
tämme ja Helsingin keskustassa sijaitsevista kirkoistamme (mm. valtiolliset- 
puolustusvoimain- yliopiston sekä merkkivuosiaan viettävien järjestöjen juma-
lanpalvelukset, konsertit, vihkimiset ja yleisötapahtumat) Näin ollen seurakun-
tamme saa koko kaupunkia palvelevaan seurakuntatyöhön keskustamäärära-
haksi nimetyn vuosittaisen korvauksen, joka sisältyy kehysraamiimme. Tämä 
korvaus on 2,1 %:a suomenkielisten seurakuntien määrärahan kokonaismää-
rästä. 

Liitteistä löytyy tietoa seurakuntamme talouskehityksestä vuodesta 2005 läh-
tien, tämän hetkisistä säästöistä sekä testamenttivaroista. 
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Liitteet 

 1. Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan toimintakertomus 2018 

2. Työalojen ja alueiden toimintakertomukset 2018 

3. Kehysbudjetti, talousarvio ja toteumavertailu 2005-2018 

4. Alustava tulosraportti v 2018 

5. Tuomiokirkkoseurakunnan testamenttirahastot 
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Lausunto tilatarpeista ja tiloista luopumisesta tulevina vuo-
sina  
 

 

Päätös 
 
Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

Seurakuntaneuvosto antaa oheisen liitteen mukaisen lausunnon ti-
lasuunnitelmasta. Lausunto tulee toimittaa Kiinteistötoimistoon 1.3.2019 
klo 12 mennessä. 

 

 

Selostus 

Seurakunnan suunnitelma tilatarpeista ja mahdollisista tilavähennyk-

sistä tulee toimittaa seurakuntayhtymään 1.3.2019 mennessä. 

Seurakuntayhtymä on toimittanut 28.8.2018 päivätyn taulukon, jossa 

näkyy vuoden 2019 sisäisten vuokrien määrä ja seurakunnan tilat. Tau-

lukkoon on pyydetty merkitsemään mitkä nykyisistä tiloista ovat käy-

tössä 2020 ja 2021, mistä tiloista luovutaan vuoteen 2025 ja 2030 men-

nessä sekä uudistilatarve vuoteen 2025 ja 2030 mennessä. 

Seurakunta on viime vuosina luopunut Ruoholahden kappelista, Kor-

keavuorenkatu 10 kerhotiloista, sekä aiemmin Meritullin ja Korkeavuo-

renkadun seurakuntasaleista. Tässä taloudellisessa tilanteessa tilojen 

vähentäminen ei lähivuosina ole tarpeen. Jatkossa arvioitavaksi tulevat 

mahdolliset tilavähennykset vuoteen 2025 mennessä Bulevardin seura-

kuntatalon tilojen vähentämisen ja Meritullin seurakuntatalon lopuista 

tiloista luopumisen kautta. 

 

Liitteet 

 1. Lausuntopyyntö 

2. Suunnitelma tilatarpeista tulevina vuosina 
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Lapsiasiahenkilön valinta 
 

 

Päätös 
 
Nimettiin lapsiasiahenkilöksi Tuuli Malve. 

 

Päätösehdotus 

 

 Seurakuntaneuvosto nimeää jäsenistään lapsiasiahenkilön. 

 

Selostus 

Useissa seurakunnissa on valittu lapsiasiahenkilöitä, jotka voivat olla apuna 
lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä. Lapsiasiahenkilöitä olisi hyvä olla 
kaksi, toinen luottamushenkilö ja toinen seurakunnan työntekijä, jolloin he voi-
vat työparina hoitaa joitakin LAVAan liittyvistä tehtävistä. 

Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöistä lapsiasiahenkilönä toimii varhaisnuo-
risotyön ohjaaja Nana Honkasalo. Edellisen seurakuntaneuvoston nimeämänä 
luottamushenkilönä on toiminut Riitta Niinivaara. 

 

Lapsiasiahenkilöillä voi olla esimerkiksi seuraavia tehtäviä:  

• toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden asiantun-
tijana, jota päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri vaiheissa 

• osallistua LAVA -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien 
työntekijöille ja luottamushenkilöille 

• organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen 

• tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia 
lapsiin ja nuoriin 

 

Lapsiasiahenkilöiden rooli, toimivalta ja vastuualue on tärkeää määritellä sel-
keästi. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei vastuu lapsivaikutusten arvioin-
nista siirry asian varsinaiselta valmistelijalta kokonaan lapsiasiahenkilöille. 
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Tuomiokirkon portaiden ja tasanteiden käyttölupa- 
anomuksia 
 

Päätös 
 
1.—2. Esityksen mukaan. 

Päätösehdotus 

Seurakuntaneuvosto 

1) merkitsee tiedoksi Helsingin tuomiokirkon portaiden ja kivijalan käyt-
tölupien myöntämisperiaatteet 

2) myöntää anomuksen mukaisen portaiden ja tasanteiden käyttöluvan. 

 

Selostus 

 1. Helsingin tuomiokirkon portaat ja tasanteet ovat suosittu kaupunki-

laisten ja vierailijoiden tapaamis- ja kokoontumispaikka. Portaat si-

jaitsevat kokonaan tontilla, jonka omistaa Helsingin seurakuntayh-

tymä ja joka on Tuomiokirkkoseurakunnan hallinnassa. Portaat ovat 

julkista tilaa, jota yksittäiset ihmiset voivat käyttää ilman erityistä lu-

paa. Portaat ovat kuitenkin osa Helsingin tuomiokirkkoa. Kirkon py-

hyys tulee ottaa erikseen harkittavalla tavalla huomioon myös kirkko-

salin ulkopuolella pidettävissä tilaisuuksissa. Toiminnan sisältö ja ti-

laisuudessa esitettävä tai jaettava materiaali eivät saa olla kirkon us-

kon ja sanoman vastaisia.  

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkon käyttämisestä päättävät kirkko-

herra ja seurakuntaneuvosto yhdessä. Portaiden ja kivijalan käyttöä 

koskevat anomukset tuodaan seurakuntaneuvoston kokoukseen. Kii-

reellisissä tapauksissa päätöksen tekee kirkkoherra seurakuntaneu-

voston 1.6.2015 hyväksymän linjauksen mukaisesti. Käyttölupien 

myöntämisperiaatteet ovat liitteenä. 

2. Helsingin Suunnistajat yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 

järjestää tiistaina 11.6.2019 suunnistuksen maailmancupin sprintti-

viestikilpailun Senaatintorilla. Helsingin suunnistajat anoo tuomiokir-

kon portaiden ja tasanteiden käyttölupaa tapahtumalleen. 

 

Liitteet 

 1. Helsingin tuomiokirkon portaiden ja kivijalan käyttölupien 
myöntämisperiaatteet 

2. Helsingin suunnistajat anomus 11.6.2019 
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11 Ilmoitusasiat 
 
 
Päätös 

 
1. Kirkkoherran info: 
- Seurakuntaan on tullut vierailukutsu Tansanian Victorianjärven itäi-

sestä hiippakunnasta. Matkalle on lähdössä kaksi työntekijää, tarkoi-
tuksena on mm vierailla kouluissa ja hiippakunnan lapsityön tilai-
suuksissa. Seurakuntaneuvosto keskusteli edustajistaan matkalla.  

- Toivon dialogi –keskustelusarja ja Ajan merkit –saarnasarja ovat 
käynnistyneet tammikuussa. Keskusteltiin aiheista ja jäsenien kiin-
nostuksesta tulla kutsutuksi dialogi-iltoihin. 

2.—4. Merkittiin tiedoksi. 
 

 
 
 
Päätösehdotus 

 
1. Kirkkoherran info ajankohtaisista asioista. 
2. Luottamushenkilöt ja uudet työntekijät siunataan tehtävään Tuo-
miokirkon messussa sunnuntaina 17. helmikuuta klo 10. 
3. Seurakuntaneuvoston seminaari pidetään lauantaina 2. maaliskuuta 
klo 9-12. 
4. Perehdyttäminen: Luottamushenkilöiden rooli ja vastuut ja Ajankoh-
taista Helsingin seurakuntayhtymässä.  
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12 Kirkkoherran päätökset 

 

Päätös 
 
Esityksen mukaan. 

 

Päätösehdotus 

 

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

 

Selostus 

Kirkkoherra on tehnyt ohjesäännön (OS 9 §) perusteella liitteen mukai-
set puheenjohtajan päätökset. Ohjesäännön (OS 12 §) mukaan seura-
kuntaneuvostolla on mahdollisuus kumota päätös, muuttaa sitä tai pa-
lauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Liitteet 

Kirkkoherran päätösluettelo kokoukselle 11022019 
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13 Muut mahdolliset asiat 
 

 
Ei ollut. 
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14  Seuraavat kokoukset 
 
 
 

Seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään 
maanantaina 11. maaliskuuta Hyvän toivon kappelissa 
maanantaina 8. huhtikuuta Tuomiokirkon kryptassa 
maanantaina 6. toukokuuta Bulevardin seurakuntasalissa 
maanantaina 3. kesäkuuta Bulevardin seurakuntasalissa 
maanantaina 9. syyskuuta Agricolan kirkon kryptassa 
maanantaina 7. lokakuuta Bulevardin seurakuntasalissa 
maanantaina 4. marraskuuta Bulevardin seurakuntasalissa 
maanantaina 9. joulukuuta Bulevardin seurakuntasalissa. 
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15  Kokouksen päättäminen 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen sekä antoi oikaisuvaatimusohjeet ja va-
litusosoituksen. 

 
 


