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20 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

21 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

22 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, et-
tä kohta Pakilan voimistelijoiden avustusanomus käsitellään kohdan
Vuosiarvio jälkeen.

23 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Heikkilä-Kopperoinen ja Ari Järvi-
nen.
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228/2015

24 § Pakilan seurakuntaneuvoston työskentely

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. merkitsee työskentelyä koskevan materiaalin ja keskustelun tie-

doksi.
2. merkitsee tiedoksi torstaina 28.5.2015 järjestettävän luottamus-

henkilöiden kohtaamisen Narinkkatorilla ja Tuomiokirkon Kryp-
tassa tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. merkitsi työskentelyä koskevan materiaalin ja keskustelun tiedoksi

2. merkitsi tiedoksi torstaina 28.5.2015 järjestettävän luottamushenkilöi-
den kohtaamisen Narinkkatorilla ja Tuomiokirkon Kryptassa tiedoksi

Selostus
Helsingin seurakunnissa on päätetty varata helmikuussa seurakunta-
neuvoston kokouksen yhteydessä aikaa siihen, että seurakuntaneuvos-
ton jäsenet voivat perehtyä riittävästi työskentelyyn liittyviin paikallisiin
kysymyksiin. Kulttuuritalolla 10.1.järjestetty tilaisuus tarjosi paljon hyö-
dyllistä materiaalia j a tärkeitä näkökohtia. Edellisessä Pakilan seura-
kuntaneuvoston kokouksessa oli esillä seurakuntayhtymän perussään-
tö, Pakilan seurakuntaneuvoston ohjesääntö, osallistumis- ja päätök-
senteko Pakilan seurakunnassa asiakirja ja Pakilan seurakunnan toi-
mintasuunnitelma 2015-2017.
Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat saaneet kokouksen jälkeen tunnuk-
sen ja salasanat Helsingin seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden
verkkopalveluun https://hsrky.kokous.fi. Palvelun Pakilan seurakunnan
sivuilla on Pakilan seurakunnan yleiset asiakirjat alalehdellä keskeiset
Pakilan seurakunnan toimintaan liittyvät asiakirjat.
Käymme kokouksen yhteydessä lyhyen keskustelun niistä teemoista,
jotka seurakuntaneuvoston jäsenet nostavat esille. Samalla voimme

https://hsrky.kokous.fi./
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ratkaista, mitä kysymyksenasetteluja on tärkeä nostaa esille valmistelu-
jen yhteydessä,
Helsingin seurakuntien srk-neuvostojen jäsenet ja yhteisen kirkkoval-
tuuston jäsenet kutsutaan kolmanteen luottamushenkilöiden kohtaami-
seen torstaina 28.5.2015. Alustavasti on suunniteltu, että ilta aloitettai-
siin klo 17 Narinkkatorilta osallistumalla SUVIVIRSI yhteislaulutilaisuu-
teen. Siitä siirryttäisiin Kampin kappelilta Ateneumin/Espan lavan kautta
Tuomiokirkon Kryptaan. Tarkoitus on matkan varrelle jalkauttaa mu-
kaan pari muusikkoa ja laulaa helsinkiläisten kanssa suvivirttä kadun-
kulmissa. Lisäksi matkan aikana on pari kysymystä, jota kävellessä voi-
daan keskustella.
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228/2015

25 § Vuosiarvio 2014

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. merkitsee vuosiarvion 2014 kokonaisuuden tiedoksi,
2. kirjaa seurakuntaneuvoston huomiot vuoden 2014 toiminnasta.

Käsittely
Keskustelun aika nostettiin esille mm. seuraavia seikkoja:
erilaiset hankkeet ja projektit ovat tullet näkyviksi; vapaaehtoisprojekti
on alkanut kantaa hedelmää; seurakunnan näkyvyys parantunut niin
viestinnässä kuin ihan konkreettisestikin; paljon uutta toimintaa (muska-
rit, hyörinät…); jalkautuminen edelleen haasteena (voitaisiinko vaikka
järjestää kirkkokahvit ulkona nyyttikesteinä ja aulakahvilaa voisi kokeil-
la); tiedotteet ja mainokset näkyville kirkon aulaan; partio enemmän
esille osana seurakunnan toimintaa; aikuisia ja perheitä voi segmentoi-
da, lapsia ei; työntekijöiden jaksaminen huolettaa jatkuvien muutosten
keskellä; kohtaavathan vuosiarvio ja seuraavan kauden työn suunnittelu
toisensa?

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. merkitsi vuosiarvion 2014 kokonaisuuden tiedoksi,

2. kirjasi seurakuntaneuvoston huomiot vuoden 2014 toiminnasta.

Selostus
Seurakuntaneuvoston tehtävä on laatia toimintakertomus. Vuoden 2014
vuosiarvio rakentuu tiimien ja kirkkoherran arvioista ja havainnoista se-
kä tilasto- ja talousluvuista. Materiaali seurakuntayhtymän kokonaisuu-
teen on jo lähtenyt eteenpäin. Seurakuntaneuvoston havainnot ja yh-
teenvetoon tekemät muutokset jäävät oman seurakunnan suunnittelu-
materiaaliksi.
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Seurakuntaneuvoston havaintojen kokoamista helpottaa, mikäli osa ha-
vainnoista voidaan saada sähköpostilla seurakuntaneuvoston sihteerille
maanantaihin mennessä.

Liitteet
1 VUOSIKERTOMUS 2014 luonnos
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522/2015

26 § Pakilan voimistelijoiden avustusanomus Gymnaestrada 2015
osallistumiskustannuksiin

Päätösehdotus
Kirkkoherra Leo Norja
Seurakuntaneuvosto päättää myöntää Pakilan Voimistelijat PNV ry:lle
5000 euron avustuksen käytettäväksi kesällä 2015 Helsingissä järjestet-
tävän voimistelun suurtapahtuman, Gymnestradan, osallistumis- ja
käyttökustannuksiin. Summa otetaan Kesälä-rahaston varoista.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää Pakilan Voimistelijat PNV ry:lle
5000 euron avustuksen käytettäväksi kesällä 2015 Helsingissä järjes-
tettävän voimistelun suurtapahtuman, Gymnestradan, osallistumis- ja
käyttökustannuksiin. Summa otetaan Kesälä-rahaston varoista.

Selostus
Vuonna 1947 perustettu Pakilan Voimistelijat ry on vahvasti paikallinen
voimisteluseura, jonka ohjatuissa ryhmissä liikkuu noin 1500 lasta,
nuorta, aikauista ja senioria. Seuran tavoitteena on tarjota alueen asuk-
kaille laadukasta, monipuolista ja kohtuuhintaista voimisteluun pohjau-
tuvaa kuno- ja tanssiliikuntaa sekä kehittää tavoitteellista joukkuevoi-
mistelu- ja valmennustoimintaa.
PNV on Pakilan seurakunnan pitkäaikainen yhteistyökumppani. Yhtei-
nen joulun ajan messu on toteutettu jo 23 kertaa. Kolmantena adventti-
sunnuntaina 2014 järjestetyssä messussa oli 280 osallistujaa. Messuto-
teutuksen keskeinen osa on aina ollut eri Raamatun teksteihin tai virsiin
liittynyt liikuntaesitys.
15. World Gymnaestrada on Helsingin Olympiastadionilla järjestettävä
voimistelun kansainvälinen suurtapahtuma, joka toteutetaan joka neljäs
vuosi. Tapahtumaan on ilmoittautunut yli 20 000 voimistelijaa yli 50
maasta ympäri maailmaa. Pakilan Voimistelijoista ilmoittautuneita on
141, joista 91 on alle 16-vuotiasta, 34 aikuista ja senioreita 14 sekä
runsas joukko vapaaehtoisia, jotka työskentelevä tapahtumassa koko
viikon ajan. Yhden kisapassin hinta on 250 euroa. Muita kustannuksia
muodostavat asuste-, ruokailu ja kuljetuskulut.
Seuran jäseniltään keräämät vuosi- ja harrastemaksut eivät kata tämän
tyyppistä erikoistapahtumaa, vaan seura joutuu rahoittamaan tapahtu-
man pääosin perheiltä ja osallistujilta kerättävillä maksuilla. Pakilan seu-
rakunnalta anottu avustus tultaisiin käyttämään tapahtuman osallistu-
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mis- ja hallinäytöskustannuksiin. PNV hakee rahallista tukea myös pai-
kallisilta Lions-klubeilta.
Kesälä -rahaston varat ovat syntyneet Pakilan siirtolayhdistyksen omis-
taman kesäkodin myynnistä. Pakilan siirtolayhdistys on luovuttanut tilin-
päätöksen mukaiset varat käytettäväksi Pakilan siirtolayhdistysrahaston
sääntöjen mukaiseen toimintaan. Kesälä-rahaston tarkoituksena on tu-
kea Pakilan seurakunnan alueen asukkaita Pakilan seurakunnan toi-
minta-ajatuksen mukaisesti. Tarkoituksena on lasten, perheiden ja van-
husten virkistystoiminnan tukeminen.
Pakilan siirtolayhdistysrahasto määritteli yhdistyksen tarkoituksen näin:
” Yhdistyksen nimi on Pakilan siirtolayhdistys ja sen tarkoituksena on
hankkia sekä ylläpitää huolto- ja kesäkoteja, joissa Pakilan alueen lap-
set, äidit ja vanhukset saavat tarkoituksenmukaista virkistävää hoitoa ja
ylläpitoa. Sen ohessa yhdistys mahdollisuuksien mukaan muullakin ta-
valla avustaa puutteenalaisia lapsia, äitejä ja vanhuksia. Huolto- ja ke-
säkodeissaan yhdistys järjestää vanhuksille, äideille ja lapsille sopivia,
virkistäviä, ohjelmallisia tilaisuuksia.” Kesälä-rahaston käytöstä päättää
Pakilan seurakuntaneuvosto.

Liitteet
2 Kesälä-rahaston säännöt
3 Pakilan Voimistelijat avustusanomus
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228/2015

27 § Pakilan seurakunnan työntekijäresurssin kokonaisuus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee työntekijäresurssin 2015 tiedoksi jatko-
valmistelua varten

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi työntekijäresurssin 2015 tiedoksi jatko-
valmistelua varten.

Selostus
Seurakunnan käyttövarat pienivät vuonna 2015 1,5 % edelliseen vuo-
teen verrattuna ja vähennys toteutuu seuraavana vuonna vielä 1 % ver-
ran. Tärkeät muutoksen välineet ovat kiinteistöt ja työntekijäresurssi.
Työntekijäresurssin painottamiseen vaikuttaa myös strategiset suunta-
viitat. Toiminnan suunnittelun työkaluina ovat Jäsen 360 segmentointi-
työkalu, vapaaehtoistoiminnan projekti ja yhteisen dialogisen johtami-
sen -hanke vuosittaisen toimintasuunnittelun lisäksi.
Vuoden 2015 talouden suunnittelussa henkilöstömenojen supistaminen
laskettiin vähentämällä puolen vuoden lastenohjaajan palkkaus, otta-
malla huomioon papin ja diakoniatyöntekijän osa-aikaisuus. Nämä tekijä
toteutuvat osittain. Mikäli suntion virka jätetään täyttämättä, se vähen-
tää henkilökuntakuluja. Iltapäiväkerhoryhmän ulkoistaminen muuttaa
lapsityön henkilöstöresurssin käyttöä ja laskee myös tuloa. Henkilöstö-
rakenteen muuttaminen uusimalla lapsityön resurssin käyttöä muuttaa
kokonaisuutta.
Liite kuvaa työntekijäresurssin kokonaisuuden viitenä seuraavana
vuonna. Kirkkoherra selvittää vaihtoehtoja kokouksessa. Tässä kokouk-
sessa on ratkaistavana nuorisotyöntekijän virkavapaus ja ratkaisun seu-
raukset, yksi opintovapaa ja suntioviran täyttäminen/täyttämättä jättä-
minen sekä iltapäiväkerhojen määrä. Kaikki nämä vaikuttavat kokonai-
suuteen.

Liitteet
4 Työntekijät 2015–2019
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231/2015

28 § Harkinnanvaraisten virkavapauksien periaatteet

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Pakilan seurakunnassa nouda-
tettavaksi harkinnanvaraisten virkavapauksien ja työlomien myöntämis-
perusteet siinä muodossa kuin yhteinen kirkkoneuvosto on ne omalta
osaltaan hyväksynyt kokouksessa 27.9.2012.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä Pakilan seurakunnassa nou-
datettavaksi harkinnanvaraisten virkavapauksien ja työlomien myön-
tämisperusteet siinä muodossa kuin yhteinen kirkkoneuvosto on ne
omalta osaltaan hyväksynyt kokouksessa 27.9.2012.

Selostus
Virkavapaiden ja työlomien käytön edellytykset määräytyvät osittain eri-
tyislainsäädännöstä tai kirkon virka- ja työehtosopimusmääräyksistä.
Näiden vapaiden osalta seurakuntayhtymällä työnantajana ja Pakilan
seurakuntaneuvostolla ja kirkkoherralle ei ole harkintavaltaa siinä,
myönnetäänkö vapaata ylipäätään eikä myöskään siinä, millä edellytyk-
sillä virkavapaata/työlomaa myönnetään. Tällaisia ei-harkinnanvaraisia
vapaita ovat muun muassa perhevapaat ja opintovapaa.
Silloin kun oikeus virkavapaaseen tai työlomaan ei perustu lainsäädän-
töön tai kirkon virka- ja työehtosopimusmääräyksiin, niin Pakilan seura-
kunnalla on harkintavalta sen suhteen, myönnetäänkö pyydettyä virka-
vapaata tai työlomaa lainkaan ja millä edellytyksillä vapaata mahdolli-
sesti myönnetään.
Yhteinen kirkkoneuvosto on omalta osaltaan hyväksynyt yhteiset peri-
aatteet kokouksessaan 27.9.2012. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt oh-
jetta kokouksessaan 13.9.2012 ja hyväksynyt sen omalta osaltaan.
Seurakuntia on kehotettu hyväksymään ohje omalta osaltaan eri Hel-
singin seurakunnissa.
Pakilan seurakunta hyväksyi vastaavat periaatteet jo 15.9.2009. Ohjetta
ei ole päivitetty, koska linjaukset ovat varsin pitkälle hyvin samansuun-
taiset. Nämä ohjeet perustuvat kirkkoherran valmisteluun. Kirkkoneu-
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voston linjaukset on valmisteltu laajemmin ja myös yhteistyötoimikunta
on ne hyväksynyt. On tärkeää, että tällaisissa asioissa kaikki Helsingin
seurakunnat toimivat yhdenmukaisten linjausten mukaisesti.

Kirkkoneuvoston linjauksen keskeisimmät sanamuodot ovat:

Harkinnanvaraisista virkavapauksista/työlomista saattaa olla työnanta-
jalle etua. Työntekijä saa pitkään jatkuneeseen työhönsä katkon. Toisen
tehtävän hoitaminen voi lisätä ammattitaitoa sekä tuoda uusia näke-
myksiä ja virikkeitä.

Toisaalta vapaat aiheuttavat työnantajalle myös lisätyötä, mm. sijaisten
etsimisen ja perehdyttämisen vuoksi ja voivat aiheuttaa ongelmia töiden
organisoinnissa, projektien jatkuvuudessa ym. tilanteissa.

Harkinnanvaraisten virkavapauksien ja työlomien myöntämisessä nou-
datetaan seuraavia periaatteita:

 yhdenjaksoinen työssäoloaika ennen vapaan alkamista on ollut vähintään
2-3- vuotta

 edellisestä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta on kulunut vähintään 2-3
vuotta

 virkavapauden kesto on maksimissaan pääsääntöisesti yksi vuosi, perus-
tellusta syystä kesto voi olla maksimissaan kaksi vuotta esim. silloin kun
kyseessä on toisen tehtävän määräaikainen hoito

 uuden työtehtävän koeaikaa varten ei myönnetä vapaata
 työyksikössä ei pääsääntäisesti voi olla harkinnanvaraisia virkavapai-

ta/työlomia yhtä aikaa usealla henkilöllä
 virkavapaus ei aiheuta kohtuutonta haittaa työyksikön toiminnalle
 edellä mainitusta palvelussuhteen kestolle asetetuista edellytyksistä huo-

limatta uudelle työntekijälle voidaan myöntää lyhyt virkavapaa/työloma
korvaamaan lomapäiviä.

Pakilan seurakunnan vuonna 2009 linjauksen sanamuodot ovat:

Yli kuukauden mittaisissa harkinnanvaraisissa virkavapauksissa ja
työlomissa Pakilan seurakunnassa noudatetaan seuraavia linjauksia.
Seurakunta noudattaa samoja linjauksia silloin, kun seurakuntaneu-
vosto antaa lausuntoja virkavapauksista tuomiokapitulille.

 Kaikkien työntekijöitä kohdellaan yhdenmukaisella tavalla.
 Virkavapaus tai työloma voidaan anomuksesta myöntää silloin, kun työn-

tekijä on ollut Pakilan seurakunnan palveluksessa vähintään kolme vuotta
tai edellisestä virkavapaudesta, työlomasta, opintovapaasta tai vuorotte-
luvapaasta on kulunut vähintään kolme vuotta.

 Harkinnanvaraisten virkavapauksien tai työlomien pituus voi olla korkein-
taan yksi vuosi ilman painavia perusteita. Tällaisia perusteita voivat olla
projektiluonteinen työskentely seurakuntayhtymän, kirkon tai sitä lähellä
olevan lähetys- tai palvelujärjestön palveluksessa tai työskentely yliopis-
ton erityistehtävässä. Virkavapaus tai työloma voidaan edellä esitettyjen
perusteiden pohjalta myöntää korkeintaan kahdeksi vuodeksi.
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 Seurakunnan työn järjestelyt ja sijaisuudet voidaan hoitaa mielekkäällä
tavalla virkavapauden ja työloman aikana. Neuvottelut työjärjestelyistä
hoidetaan kirkkoherran tai lähiesimiesten johdolla yhteistyössä tiimien
kanssa sen mukaisesti, miten vastuut linjataan ”Päätöksenteko- ja osallis-
tumisjärjestelmät Pakilan seurakunnassa” -asiakirjassa ja tiimisopimuk-
sissa.

 Koeaikaan liittyvää virkavapautta tai työlomaa ei myönnetä.

Liitteet
5 Harkinnanvaraiset virkavapaat ykn 27.9.2012
6 Virkavapaus ja työlomat 2009
7 Ehdotus Harkinnanvaraisista virkavapauksista
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231/2015

29 § Antti Kylliäisen opintovapaa

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto vahvistaa Antti Kylliäisen opintovapaan ajankoh-
dan 1.10.2015 – 30.9.2017 väliseksi ajaksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto vahvisti Antti Kylliäisen opintovapaan ajankohdan
1.10.2015 – 30.9.2017 väliseksi ajaksi.

Selostus
Seurakuntapastori Antti Kylliäinen anoo opintovapaata 1.10.2015–
30.9.2017 väliseksi ajaksi Helsingin yliopiston systemaattisen teologian
osastolla tehtävää, teologisen etiikan ja uskonnonfilosofian oppiaineisiin
liittyvää väitöskirjatyötä varten.

Opintovapaajärjestelmä parantaa työntekijöiden koulutus- ja opiskelu-
mahdollisuuksia. Opintovapaaoikeudet koskevat työntekijöitä, virkamie-
hiä ja viranhaltijoita. Henkilöllä, jonka päätoiminen palvelussuhde sa-
man työnantajan palveluksessa on kestänyt yhdessä tai useammassa
jaksossa yhteensä vuoden, on oikeus opintovapaaseen. Opiskelun tu-
lee tapahtua julkisen vallan alaisessa koulutuksessa joko kotimaassa tai
ulkomailla taikka olla ammattiyhdistyskoulutusta.
Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa tarkoitettuna aikana
tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan harjoittamalle toiminnalle, on
työnantajalla oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään
kuudella kuukaudella tai, milloin on kysymys harvemmin kuin kuuden
kuukauden väliajoin toistuvasta koulutuksesta, enintään siihen saakka,
kunnes seuraava vastaava koulutustilaisuus järjestetään.
Milloin opintovapaa on myönnetty pitemmäksi kuin 50 työpäivän ajaksi,
työntekijällä on oikeus keskeyttää opintovapaa ja palata työhön.
Jos sopimus sijaisen työhön ottamisesta opintovapaan ajaksi on tehty,
ei työnantajalla ole velvollisuutta ottaa opintovapaata hakenutta työnte-
kijää työhön aikana, jona sijaisen työsopimus lain tai työehtosopimuk-
sen mukaan on pidettävä voimassa.
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Liitteet
8 Antti Kylliäinen opintovapaa-anomus



PÖYTÄKIRJA  17 (27)
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto 24.02.2015

231/2015

30 § Nuorisotyönohjaaja Marja Vainikan virkavapaus

Päätösehdotus

Marja Vainikalle ei myönnetä virkavapautta 1.6.–31.12.2015

Päätös

Marja Vainikalle ei myönnetä virkavapautta 1.6.–31.12.2015.

Selostus
Nuorisotyönohjaaja Marja Vainikka on valmistunut teologian maisteriksi
15.12.2014. Hänet on saamassa virkamääräyksen Korson seurakunnan
määräaikaiseen papin virkaan 1.6.–31.12.2015 väliseksi ajaksi, mikä
mahdollistaa pappisvihkimyksen. Hän anoo ko. ajalle virkavapautta Pa-
kilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta.

Marja Vainikka on toiminut Pakilan seurakunnan nuorisotyönohjaajana
1.8.2009 lähtien. Pakilan seurakunnan molemmat nuorisotyönohjaajat
ovat toimineet varhaisnuorisotyössä vuoden 2012 loppuun saakka. Ke-
väästä 2013 alkaen toisen nuorisotyöntekijän tehtäväkuva suunnattiin
rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Puolen vuoden siirtymävaiheen
jälkeen lapsityöntiimi on toteuttanut noin yhden työntekijän panoksen
varhaisnuorten parissa tehtävässä työssä. työ on painottunut yhä
enemmän kerhotyöstä koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja erilai-
siin projekteihin. Kesäkerho ja Haltialan tilalla toteutettu joulutapahtuma
ovat työn keskeisiä onnistumisalueita. Käytännön tasolla on kohdattu
myös nopeiden ratkaisujen edellyttämiä poikkeusratkaisuja.
Marja Vainikka on joutunut olemaan tapaturmasta johtuneella virkava-
paalla joulukuun 2014 alusta lukien. Tilannetta on kurottu väliaikaisen
sijaisen, lapsitiimin ja toisen nuorisotyöntekijän joustojen kautta. Kou-
luikäiset ovat korostunein ikäryhmä Pakilan seurakunnan väkijakau-
massa. Työtä heidän parissaan toteutetaan tällä hetkellä pienellä liekil-
lä.

Vuonna 2009 päätetyssä harkinnanvaraisten virkavapauksien linjauk-
sessa todetaan, että ”seurakunnan työn järjestelyt ja sijaisuudet voi-
daan hoitaa mielekkäällä tavalla”. Kirkkoneuvoston linjauksessa tode-
taan, että ” työyksikössä ei pääsääntöisesti voi olla harkinnanvaraisia
virkavapaita yhtä aikaa usealla henkilöllä ja että virkavapaus ei aiheuta
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kohtuutonta haittaa työyksikön toiminnalle. Molemmat linjaukset pois-
sulkevat koeaikaisen virkavapauden.

Tällä hetkellä Milla-Maria Liikala on virkavapaalla 31.7.2015 saakka.
Ilona Lahtomaalle oli myönnetty työloma vuodeksi 2014 ja Antti Kylliäi-
selle vuonna 2013. Vuonna 2009 seurakuntaneuvosto ei puoltanut Antti
Kylliäisen toiselle vuodelle ulottuvaa ½ vuoden virkavapautta ja tuomio-
kapituli ei myöntänyt osittaista virkavapautta, vaikka seurakuntaneuvos-
to sitä puolsi ja kirkkoherra oli jättänyt asiasta eriävän mielipiteen.

Mikäli näkökulmaksi otetaan työntekijän tasapuolista kohtelua painotta-
vat näkökohdat, perusteet voidaan ajatella kallistuvan virkavapauden
myöntämisen puolelle. Työn tavoitteiden ja toimintaedellytysten vahvis-
tamisen näkökulmasta painottuvat taas pysyvän viranhaltijan mahdolli-
simman pikaisenpalkkaamisen perusteet. Aikaisemmissa ratkaisuissa
on otettu huomioon molemmat näkökulmat ja kaikkiin virkavapauspyyn-
töihin ei ole vastattu myöntävästi.
Varhaisnuorisotyö edellyttää juuri tällä hetkellä mahdollisuutta linjata
työtä pitkäjännitteisesti ja innostuneesti. Vakituisen viranhaltijan palk-
kaaminen palvelee tavoitteiden saavuttamista haasteellisessa nykytilan-
teessa huomattavasti paremmin kuin väliaikaisen työntekijän ottaminen
muutamiksi kuukausiksi.

Liitteet
9 150224 Marja Vainikka Virkavapaa anomus

Tiedoksi
Marja Vainikka, Pakilan seurakunta
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532/2015

31 § Pakilan seurakunnan nuorisotyöntekijän virka

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää avata Pakilan seurakunnan nuoriso-
työnohjaajan viran haettavaksi. Virka täytetään 1.6.2015 alkaen. Viran
vaativuusryhmä on 502. Vastuualue painottuu sekä nuorten että var-
haisnuorten kanssa tehtävään työhön.

Käsittely
Keskustelun aikana kirkkoherra muutti päätösehdotusta siten että pää-
tökseen lisätään lause mikäli Marja Vainikka sanoutuu virasta irti.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päättää avata Pakilan seurakunnan nuoriso-
työnohjaajan viran haettavaksi mikäli Marja Vainikka sanoutuu virasta
irti. Virka täytetään 1.6.2015 alkaen. Viran vaativuusryhmä on 502. Vas-
tuualue painottuu sekä nuorten että varhaisnuorten kanssa tehtävään
työhön.

Selostus

Väestörakenne Pakilan seurakunnan alueella painottuu lapsiin ja nuo-
riin. Pakilan seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa. Vas-
tuualueet painottuvat nuorisotyöhön tai varhaisnuorisotyöhön. Vielä pari
vuotta sitten molemmat nuorisotyöntekijät työskentelivät varhaisnuoriso-
työssä. Tehtävien hoitamisen ja joustotarpeiden takia on mielekästä, et-
tä nuorisotyöntekijät työskentelevät yhteistyössä toistensa kanssa ja
eriytyminen ei ole entisenkaltaisesti yhtä puhdaspiirteistä. Jäsenajattelu
hahmottaa työtä yhä enemmän tähän suuntaan.
Molemmat seurakunnan nuorisotyöntekijä ovat olleet viime kuukaudet
sairaslomalla. Tehtävät on hoidettu sijaisratkaisuin. Jousto on löytynyt
erityisesti lapsityön tiimistä. Kevään 2015 aikana on tarve vahvistaa voi
korostua entisestään. Kirkkoherra tekee sijaisuuksista tarvittavat pää-
tökset.
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228/2015

32 § Suntion virka

Päätösehdotus
Avoimeksi tulevaa suntion virkaa ei täytetä toistaiseksi.

Päätös

Avoimeksi tulevaa suntion virkaa ei täytetä toistaiseksi.

Selostus
Pakilan seurakunnassa on neljä suntion viranhaltijaa ja yksi työsuhtei-
nen suntio. Anne Vatanen on ilmoittanut irtisanoutumisestaan eläkkeel-
le siirtymistä varten. Työsuhde päättyy 30.4.2015.
Suntiotiimin tehtäväkuva muodostuu rakenteiden ylläpidosta ja palve-
lusta. Siivous ja ylläpito muodostavat pääosan tehtävistä. Vastuualueet
tiimin jäsenten kesken vaihtuvat vuosittain. Torpparinmäen seurakun-
tankodin ja VälKeen siivouksessa on käytetty jossain määrin ostopalve-
lua. Suntion tehtäviä hoitaa myös joukko opiskelijoita tuntisuntioina.
Ostopalvelua on tarkoitus lisätä tarpeen mukaan.
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228/2015

33 § Pakilan seurakunnan iltapäiväkerhot 2015–2016

Päätösehdotus

Seurakuntanneuvosto päättää,
1. että Pakilan seurakunnassa toimii kaudella 2015–2016 vain yksi

iltapäiväkerho Hyvän Paimenen kirkon tiloissa,
2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan tilojen käyttöä koskevan

sopimuksen tmi Sari Annika Karppisen kanssa.

Käsittely
Keskustelun aikana kirkkoherra muutti päätösehdotusta siten että koh-
taan kaksi lisätään tarkennus Torpparinmäen korttelitalo.

Päätös

Seurakuntanneuvosto päätti

1. että Pakilan seurakunnassa toimii kaudella 2015–2016 vain yksi ilta-
päiväkerho Hyvän Paimenen kirkon tiloissa,

2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan Torpparinmäen korttelitalon
tilojen käyttöä koskevan sopimuksen tmi Sari Annika Karppisen kanssa.

Selostus
Iltapäiväkerhotoiminnalla on Pakilan seurakunnassa pitkä perinne. Ilta-
päiväkerhotoimintaa on ollut Pakilan kirkolla, Itä-Pakilan seurakuntako-
dissa, Paloheinän kirkolla ja Torpparinmäen korttelitalon seurakuntako-
dissa ja Hyvän Paimenen kirkolla. Toiminta on mukautunut tarpeen ja
käytettävissä olevien resurssien mukaan. Perheet maksavat osan kus-
tannuksista ja Helsingin kaupunki tukee toimintaa. Työ sitoo iltapäiväksi
kahden työntekijän työpanoksen.
Syksyllä 2013 seurakunta aloitti yhteistyön Pakilan NMKY:n kanssa.
Yksi iltapäiväkerhoryhmä on toiminut NMKY:n järjestämänä osittain Hy-
vän Paimenen kirkon tiloissa. Tilojen käytöstä on tehty sopimus ja ko-
kemukset ovat positiivisia.
Torpparinmäen korttelitalon iltapäiväkerhotoiminnasta on käyty neuvot-
teluja tmi Sari Annika Karppisen kanssa iltapäiväkerhotoiminnan järjes-
tämiseksi Torpparinmäen korttelitalossa seurakunnan tiloissa. Yksityi-
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sellä järjestäjällä on valmiudet iltapäiväkerho Touhulan toiminnan järjes-
tämiseksi. Yksityiskohdista sopiminen on vielä kesken.
Seurakunta järjestää edelleen yhden iltapäiväkerhoryhmän toiminnan
Hyvän Paimenen kirkon tiloissa.

Liitteet
10 Alustava sopimusluonnos Touhula
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600/2014

34 § Hyvän Paimenen kirkon kolehtisuunnitelma 2015

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. päättää, että Hyvän Paimenen kirkossa kerätään kolehdit liit-

teen mukaisiin kohteisiin 1.4.–31.12.2015 välisenä aikana
2. valtuuttaa kirkkoherran tekemään suunnitelmaan perustellut

muutokset

Päätös

Seurakuntaneuvosto
1. päätti, että Hyvän Paimenen kirkossa kerätään kolehdit liitteen

mukaisiin kohteisiin 1.4.–31.12.2015 välisenä aikana
2. valtuutti kirkkoherran tekemään suunnitelmaan perustellut
muutokset valtuuttaa kirkkoherran tekemään suunnitelmaan perus-
tellut muutokset

Selostus

Kolehtisuunnitelman on valmistellut työryhmä Elina Heikkilä-
Kopperoinen, Juhani Nyyssönen, Anna-Kaisa Jussila ja Jouni Pirttijärvi.
Seurakunnan määrittelemät kolehtikohteet on merkitty ehdotukseen pu-
naisella. Seurakuntaneuvosto on hyväksynyt kokouksessa 9.12.2014
kolehtisuunnitelman jaksolle 1.1.-31.3.2015.

Liitteet
11 Hyvän Paimenen kirkossa kerättävät kolehdit 2015_luonnos
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35 § Seuraavat kokoukset

Seurakuntaneuvosto kokoontuu keväällä 2015
tiistaisin klo 18.30 24.3. / 28.4. / ja 26.5.
Syksyn 2015 kokoukset pidetään samoin tiistaisin klo 18.30
25.8. / 15.9. / 20.10. / 17.11. ja 8.12.2015

605/2014

36 § Kirkkoherran päätösluettelo

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Käsittely
Siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös

Selostus
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi mahdollista siirtämistä varten
kirkkoherran päätösluettelo.

Liitteet
12 Päätösluettelo

37 § Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

38 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20.48. OIKAISUVAATI-
MUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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Kieltojen perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä 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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankin-
tamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 5, 6 ja 8
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 7, 9–15
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 momentin,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Palosuontie 1, Helsinki
Postiosoite: Palosuontie 1, 00660 Helsinki
Telekopio: 09 2340 5500
Sähköposti: pakila.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 7, 9–15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakun-
nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi
omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja
150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

mailto:pakila.srk@evl.fi
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Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä han-
kintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Pakilan seurakunta
Käyntiosoite: Palosuontie 1, Helsinki
Postiosoite: Palosuontie 1, 00660 Helsinki
Telekopio: 09 2340 5500
Sähköposti: pakila.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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 väli-
tyksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä
päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan
käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimei-
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 42 079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valitusaika 30 päivää.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Bulevardi 16 B, V kerros, Helsinki
Postiosoite: Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki
Telekopio: (09) 2340 3050
Sähköposti: helsinki.tuomiokapituli@evl.fi Valitusaika 30 päivää.
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Telekopio: (09) 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi Valitusaika 30 päivää.

HANKINTAOIKAISU

VALITUSOSOITUS

mailto:pakila.srk@evl.fi
mailto:helsinki.hao@oikeus.fi
mailto:helsinki.tuomiokapituli@evl.fi
mailto:kirkkohallitus@evl.fi
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Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan 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 saapu-
neen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotetta-
vaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeu-
den käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa
koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 433 14
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusaika 14 päivää.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
- 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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös
tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markki-
naoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat
voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n
nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 97 euroa ja markkinaoikeudessa 244 euroa,
jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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