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75 § Kokouksen avaus

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

76 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

77 § Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhana Saarinen ja Arja Toiviainen.

78 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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332/2016

79 § Pakilan seurakuntaneuvoston lausunto Helsingin seurakun-
tayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksesta ja vuosien
2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Päätösehdotus

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa toiminta ja talous-
suunnitelman 2017-2019 ja talousarvion 2017 hyväksymistä ja antaa
siitä liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Pakilan seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti puoltaa toiminta- ja ta-
loussuunnitelman 2017-2019 ja talousarvion 2017 hyväksymistä ja antoi
siitä liitteen mukaisen lausunnon.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt
omasta puolestaan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioehdotuksen sekä
vuosien 2017–2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ja henkilökuntaliitteen
ja pyytää ehdotuksesta seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot
10.11.2016 mennessä. Ykn käsittelee lausunnot kokouksessaan 24.11.2016.
Liitteen mukaiset dokumentit on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille sähköpostilla
ja ne ovat noudettavissa kirkkoherranvirastosta printtinä.
Kirkkoherra lähettää lausuntoehdotuksen erikseen ennen kokousta.

Liitteet
1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 ja vuoden 2017 ta-

lousarvio
2 Toiminta- ja taloussuunnitelman henkilökuntaliite 2017-2019
3 Talousarvio 2017 tilastot
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420/2016

80 § Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. vahvistaa, että nuorisotyönohjaaja tehtävät ovat Pakilan seura-

kunnan strategian kannalta keskeisiä myös vuonna 2017;
2. valitsee nuorisotyönohjaajan viran sijaiseksi 1.1.-31.12.2017 vä-

liseksi ajaksi Lauri Koiviston.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. vahvisti, että nuorisotyönohjaaja tehtävät ovat Pakilan seura-kunnan
strategian kannalta keskeisiä myös vuonna 2017;

2. valitsi nuorisotyönohjaajan viran sijaiseksi 1.1.-31.12.2017 väliseksi
ajaksi Lauri Koiviston.

Selostus
Nuorisotyönohjaaja Ida Laapio on ilmoituksensa mukaisesti palkatto-
malla hoitovapaalla 19.1.-31.12.2017 välisen ajan. Hänen vuosilomansa
ajoitetaan ajanjaksolle 31.12.2016-18.1.2017 kirkkoherran päätöksen
mukaisesti.

Seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti vuoden 2016 alusta lukien
seurakunnassa noudatetaan Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston linjauksen mukaista rekrytointikieltoa. Sen mukaisesti
avoimeksi tulevia palvelussuhteita ja sijaisuuksia ei pääsääntöisesti täy-
tetä. Mikäli kuitenkin tehtävä on strategian mukaisen toiminnan kannalta
oleellinen, tehtävä voidaan täyttää.
Kokouksessa 8.12. 2015 seurakuntaneuvosto päätti, että Ida Laapion
avoimeksi tulevan nuorisotyöntekijän viran tehtävät ovat Pakilan seura-
kunnan strategian kannalta keskeisiä. Sijaisuutta hoitamaan valittiin
Lauri Koivisto 31.12.2016 saakka.

Tehtävien strateginen merkitys on edelleen keskeinen ja Lauri Koivisto
on käytettävissä tehtävään myös vuonna 2017.
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626/2016

81 § Avioliittolain muutos 1.3.2017 ja Pakilan seurakunta

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. päättää, että Hyvän Paimenen kirkko ja Pakilan seurakunnan

muut tilat ovat tasapuolisesti kaikkien avioparien käytettävissä
hääjuhliin,

2. merkitsee asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. päätti, että Hyvän Paimenen kirkko ja Pakilan seurakunnan muut tilat
ovat tasapuolisesti kaikkien avioparien käytettävissä hääjuhliin,

2. merkitsi asiasta käydyn keskustelun tiedoksi.

Selostus
Eduskunta hyväksyi 28.11.2014 muutoksen avioliittolakiin, jonka myötä
avioliittolaki  koskee ”kahta henkilöä” eikä enää vain ”naista ja miestä”
(1:1§, 1 mom).  Muutoksen tullessa voimaan 1.3.2017 avioliittoon voidaan
vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit. Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon avioliitto-opetus on seurannut avioliittokäsityksessään reformaatiossa
muotoutunutta peruslinjaa. Kirkon opetuksessa ja käytännöissä on tapahtu-
nut muutoksia, esimerkiksi suhtautumisessa avioliiton esteisiin, aviopuoli-
soiden keskinäiseen asemaan, avioeroon ja eronneiden uudelleen vihkimi-
seen. Avioliitto on nähty miehen ja naisen välisenä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkimistä koskevat määräykset sisäl-
tyvät kirkkojärjestykseen ja kirkkokäsikirjaan: ”Jumalanpalveluksista, sakra-
menteista ja kirkollisista toimituksista määrätään kirkkojärjestyksessä ja
kirkkokäsikirjassa.” (KL 4:2, 1 mom). Kirkkojärjestyksen mukaan kirkolliset
toimitukset on suoritettava kirkkokäsikirjan mukaan (KJ 2:1) ja niissä käytet-
tävien kirjojen on oltava tunnustuksen mukaisia (KJ 1:2). Avioliittoon vihki-
misestä todetaan lisäksi erikseen, että kihlakumppanit tulee vihkiä kirkolli-
sesti avioliittoon ”kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla” (KJ 2:18).
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Vaikka pappi ei voimassa olevan kirkkojärjestyksen ja kirkkokäsikirjan pe-
rusteella voikaan toimittaa avioliittoon vihkimistä tai avioliiton siunaamista,
pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi sovitussa paikassa rukoilla sivii-
liavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Kirkkotilan käyttämi-
sessä noudatetaan mitä on säädetty kirkkojärjestyksessä (KJ 9:7; KJ 14:2).
Tilanteeseen voi sisältyä raamatuntekstejä, virsiä ja kirkon rukousperintee-
seen sisältyvää aineistoa. Piispa voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita tai
muulla tavoin ohjeistaa hiippakuntansa pappeja.

Avioliittolain mukaan vihkiminen on pätevä, mikäli vihittäessä on noudatettu
avioliittolaissa säädettyjä vihkimisen ehtoja ja muotoa. Avioliittolain puuttu-
mattomuusperiaate merkitsee myös sitä, että kirkon sisäisten säännösten ja
määräysten noudattamatta jättäminen ei tee avioliittoa mitättömäksi. Puut-
teet kirkollisen vihkimisen edellytyksissä tai kirkon itsensä asettamien muo-
tomääräysten noudattamattomuus ei aiheuta seuraamuksia vihittäville.
Avioliiton rekisteröimisellä väestötietojärjestelmään ei ole merkitystä aviolii-
ton pätevyyden kannalta.

Vastoin pappisvirkansa velvollisuuksia vihkimisen toimittaneen papin me-
nettelyä voidaan tarkastella kirkkolain virkamiesoikeudellisten säännösten
näkökulmasta. Lähinnä kyseeseen tulee kirkkolain 5 luvun 3 §:n 3 momen-
tin soveltaminen. Määrättävän seuraamuksen tulee olla oikeassa suhteessa
teon moitittavuuteen. Papin virkavelvollisuuksien vastaisen teon moititta-
vuuden ja siitä seuraavan seuraamuksen arviointi kuuluu tuomiokapitulille.

Professori Urpo Kankaan mukaan papilla olisi jopa velvollisuus suorittaa sa-
maa sukupuolta olevien vihkiminen, ellei kirkolliskokous ole erikseen päät-
tänyt, että kirkko vihkii vain eri sukupuolta olevia pareja. Oikeudesta kieltäy-
tyä vihkimästä tulisi säätää lain tasolla. Kirkkohallitus ei tältä osin yhtynyt
prof. Kankaan lausuntoon.

Helsingin piispa on todennut (3.6.2016 kiertokirje 452):
“Piispojen näkemyksen mukaan kirkon järjestys ei tällä hetkellä mahdollista
sitä, että luterilaisen kirkon pappi voisi toimittaa samaa sukupuolta olevan
avioliittoon vihkimisen tai avioliittoon siunaamisen. Muutos edellyttäisi yhtei-
sen kirkollisen päätösprosessin.”
“Toivon, että hiippakuntamme papit voivat halutessaan osallistua ”iloiten ja
vapain sydämin” hääjuhlaan, joka on solmittu maistraatissa. Meillä on ky-
kyä, luovuutta ja ammattitaitoa tuoda osuutemme juhlaan siten, että rakkau-
tensa löytäneet ja heidän läheisensä voivat kokea kirkon tervetulotoivotuk-
sen. Olen tietoinen siitä, että tämä kompromissi on toisille liikaa, toisille liian
vähän.”

Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto on lähettänyt piispainkokouk-
selle ja kirkolliskokousedustajille vetoomuksen, jossa se pyytää kirkollisko-
kousta antamaan seurakunnille myös selkeän toimintaohjeen avioliittojen
siunaamisista ja avioliittoihin vihkimisistä lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi
seurakuntaneuvosto ilmoittaa vetoomuksessaan, että Vallilassa sijaitseva
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Paavalinkirkko ja seurakunnan muut tilat ovat kaikkien niiden avioliiton sol-
mivien käytössä, jotka pyytävät liitolleen siunausta ja haluavat viettää hää-
juhlaansa seurakunnassa.

Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on kerännyt kokouksen ulkopuolella alle-
kirjoitukset seuraavaan vetoomukseen:
”Me allekirjoittaneet Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet haluamme
ilmaista tukemme rakkaudelle ja yhdenvertaisuudelle avioliittolain muuttu-
essa ensi vuoden maaliskuussa. 1.3.2017 jälkeen ei ole juridisia esteitä
samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle myös kirkollisesti.

Kannustamme seurakuntaneuvostoja ja kirkkoherroja ilmaisemaan selke-
ästi, että seurakuntien tilat ovat tasapuolisesti kaikkien avioparien käytettä-
vissä hääjuhliin. Iloitsemme niistä lukuisista papeista, jotka ovat valmiita
vihkimään avioliittoon kaikki pariskunnat puolisoiden sukupuolesta riippu-
matta ja toivomme heidän esimiestensä tukevan heitä.
Helsingissä 6.10.2016”

Paavalin seurakunnan kannanotto, samoin kuin noin 40 luottamushenkilön
vetoomus, ovat saaneet jo sen verran julkisuutta, että asiasta keskusteltiin
Helsingin kirkkoherrainkokouksessa 1.11.2016. Ehdotuksena olivat linjauk-
set:

 kaikkien Helsingin seurakuntien tilat ovat käytettävissä,
 seurakunnat haluavat olla jäsentensä rinnalla ja
 ihmiset ovat tervetulleita jokaiseen kirkkoon.
 Todettiin myös, että kirkkoherrojen on hyvä ilmaista tukensa Helsin-

gin piispalle.

Pitkän keskustelun jälkeen asiaa päätettiin tässä vaiheessa vielä valmistella
enemmän ja siihen palataan seuraavissa kokouksissa.

Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan tilojen käytöstä yhdessä kirkko-
herran kanssa. Seurakuntaneuvosto voi halutessaan ilmaista asiasta oman
näkemyksensä tai painotuksensa. Yksi selkeä linjaus voisi koskea tilojen
käyttöä.
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474/2016

82 § Pakilan seurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen työn so-
pimukset

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää,
1. kanavoida tukensa kirkon virallisille lähetysjärjestöille Helsingin

seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston 10.11.02011 kokouksessa
tekemän linjauksen mukaisesti ja avustusta annetaan niille kirkon
virallisille lähetysjärjestöille, jotka sitoutuvat kirkkomme päätök-
siin ja joiden katsotaan toimivan yhteisen kirkkoneuvoston ja yh-
teisen kirkkovaltuuston linjaamien toimintaperiaatteiden mukaan,

2. näiden toimintaperiaatteiden mukaan toimivia lähetysjärjestöjä
ovat Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura.

3. jatkaa Suomen Pipliaseuran tukemista Lukutaito- ja raamattu-
työlle Intiassa

4. jatkaa palvelusopimuksen valmistelua Suomen Lähetysseuran
kanssa niin, että sopimus kohdentuu myös muuhun kuin Marja
Alastalon työn tukemiseen

5. lopettaa ja on uusimatta muita sopimuksia
6.

Käsittely
Kirkkoherra muutti keskustelun aikana päätösehdotuksen kohdan 5.
muotoon lopettaa muut sopimukset.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti,

1. kanavoida tukensa kirkon virallisille lähetysjärjestöille Helsingin seu-
rakuntayhtymän kirkkovaltuuston 10.11.2011 kokouksessa tekemän lin-
jauksen mukaisesti ja avustusta annetaan niille kirkon virallisille lähetys-
järjestöille, jotka sitoutuvat kirkkomme päätöksiin ja joiden katsotaan toi-
mivan yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston linjaamien
toimintaperiaatteiden mukaan,
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2. näiden toimintaperiaatteiden mukaan toimivia lähetysjärjestöjä ovat
Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura.

3. jatkaa Suomen Pipliaseuran tukemista Lukutaito- ja raamattutyölle In-
tiassa

4. jatkaa palvelusopimuksen valmistelua Suomen Lähetysseuran
kanssa niin, että sopimus kohdentuu myös muuhun kuin Marja Alasta-
lon työn tukemiseen

5. lopettaa muut sopimukset

Selostus
Seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa viimeksi kokouksessa 15.3.2016.
Asia jätettiin jatkovalmisteltavaksi kokouksessa esillä olleen materiaalin
ja siitä käydyn keskustelun pohjalta.
Maaliskuun esittelyssä todettiin, että Pakilan seurakunnalla on kolme
toistaiseksi voimassa olevaa nimikko- ja yhteistyösopimusta. Suomen
Lähetysseuran kanssa on solmittu vuonna 1999 sopimus Marja Alasta-
lon työn tukemisesta Botswanassa. Vuonna 2006 on solmittu kannatus-
sopimus Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa Mir-
jami Uusitalon työn tukemisesta Etiopiassa ja Suomen Pipliaseura
kanssa Intiassa tehtävästä raamattutyöstä.  Näiden sopimusten vuosit-
tainen kannatustavoite on 3500 euroa. Pakilan seurakunnan vuonna
2012 tekemä sopimus Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa Itä-Aasiassa tehtävän työn tukemisesta umpeutui 31.8.2015.
Sopimuksen kannatustavoite on ollut 1500 suuruinen.
Tämän lisäksi seurakunnan rippikoululaiset ovat tukeneet Francistownin
koululaisten lukutaitoluokkaa Botswanassa ja Kutomakerho lasten orpo-
kotia Mafingassa Tansaniassa. Molemmat kohteet ovat osa Suomen
Lähetysseuran toimintaa. Marja Alastalo on toiminut myös yhdyshenki-
lönä rippikoulujen kummikohteisiin Botswanassa. Kolme aikaisemmin
toteutunutta kummikohdetta on purettu vuosien 2014-2105 aikana.
Nimikkosopimukset lähetysjärjestöjen kanssa ovat syntyneet sen poh-
jalta, että Pakilan seurakunnassa on ollut aktiivisia seurakuntalaisryh-
miä, jotka ovat suunnanneet ryhmän toiminnan ja avustuksen haluttuun
kohteeseen. Lähetyspiiritoiminnan eräs piirre on, että vastuunkantajien
aktiivisuudessa tapahtuu jatkuvia muutoksia. Seurakunnan rooli on toi-
mia sovittujen kannatusmäärien saavuttamisen takaajana. Sopimusten
tekemisen luonne muuttuu, mikäli seurakunta myöntää avustusta toi-
mintamäärärahojensa viitekehyksessä.
Kokouksessa esillä oli esillä Marita Toivosen ehdotus, että vuoden 2015
elokuussa umpeutunut nimikkosopimus lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa uudistettaisiin määräaikaisena ja vuotuinen kannatustavoite
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määritellään uudelle tasolle 500 euroa vuodessa. Samalla Kansanlähe-
tyksen nimikkosopimus määritellään samalle tasolle. Suomen Lähetys-
seuran ja Suomen Pipliaseuran kanssa tehdyt sopimukset pidettäisiin
aikaisemmalla tasolla.
Pakilan seurakuntaneuvosto oli keskustellut kolehtikohteista päätettä-
essä joulukuussa 2015 siitä, pitäisikö kolehtikohteiden valinnassa pitäy-
tyä vain niiden lähetysjärjestöjen tukemiseen, joista Helsingin kirkkoval-
tuusto on tehnyt linjauksen
Helsingin seurakunnat tukevat lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa
3% osuudella budjetista. Vuonna 2015 tuki oli 866.612 euron suuruinen.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 10.11.2011 (§ 17, 226/
2011), tuen linjaamisesta siten, että

1) avustusta annetaan niille kirkon virallisille lähetysjärjestöille, jotka si-
toutuvat kirkkomme päätöksiin ja joiden katsotaan toimivan yhteisen
kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston linjaamien toimintaperi-
aatteiden mukaan,
2) näiden toimintaperiaatteiden mukaan toimivia lähetysjärjestöjä ovat
Suomen Lähetysseura ja Suomen Pipliaseura.

Suomen Lähetysseura on uusinut vuonna 2015 nimikkosopimuskäy-
täntöä palvelusopimuksiksi. Samassa yhteydessä on uudistettu myös
periaatetta, jolla seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien nimikkoso-
pimukset kohdennetaan seurakuntiin. Tämä avaa uudenlaisten kohden-
tamisten maailman, jota Pakilan seurakunta ei ole vielä soveltanut mui-
den kuin Marja Alastalon kohdalla. Palvelusopimus rakentuu vuonna
1999 solmittuun nimikko- ja yhteistyösopimukseen.

Palvelusopimus Marja Alastalon työntukemiseen on 1500 euron vuosit-
taisen tukemisen suuruinen. Vuonna 2015 se oli 23 346,77 € johtuen
uudesta järjestelmästä. Meidän osuus yhtymän kautta kanavoituvasta
osuudesta määrärahasta oli viime vuonna 20 121,54 € eli 3225,23 € on
sellaista tuloa, jonka olemme varsinaisesti keränneet itse.

Alueella asuvien ihmisten säännölliset lahjoitukset ja keräyslahjoitukset
ovat yhteensä 9407 €. Ne ilmoitetaan aina seurakunnan raportoinnin
yhteydessä ja ne näkyvät kirkon lähetyskannatustilastoissa meidän yk-
sityisinä lahjoituksina. Ne tilastoidaan lähetysseurassa sen seurakun-
nan tueksi, jossa lahjoittaja asuu, mutta eivät vaikuta esimerkiksi Alas-
talon palvelusopimukseen.

Mirjami Uusitalolle (Kansanlähetys) on kerätty yksi kolehti, joka oli
206,55 euroa. Lisäksi Lähetyspiirin kolehdit keväältä ja syksyltä ovat yh-
teensä 640 €. Eli kokonaisuus on 846,55 €. Sopimuksen suuruus
on1500 euroa vuodessa.

Raunioille (Kylväjä) on kerätty yksi kolehti 216.27 euroa ja heillä ei ole
muita tuloja. Raunioiden sopimus on merkitty päättyväksi 31.8.2015
(1500 €). Sopimukselle ei ole tehty mitään sen päättymisen jälkeen.
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Pipliaseuran Lukutaito- ja raamattutyölle Intiassa on kerätty yksi kolehti
301,52 euroa. Sopimus on 500 € suuruinen.
Eri lähetysjärjestöille kanavoitunut tuki on perustunut lähetyspiirien aktii-
visuuteen. Seurakunta on toiminut takuutukena ja sopimusten tekemisen
kanavana. Perinteisiä lähetyspiirejä ei tällä hetkellä toimi Pakilan seura-
kunnassa.

Liitteet
4 Lähetysseuran kannatus 2015
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418/2016

83 § Henkilöstön sopeuttamistoimet

Päätösehdotus

Henkilöstön sopeuttamistoimien valmistelumateriaali ja siitä käyty kes-
kustelu merkittiin tiedoksi

Päätös

Henkilöstön sopeuttamistoimien valmistelumateriaali ja siitä käyty kes-
kustelu merkittiin tiedoksi.

Selostus
Helsingin seurakuntanyhtymän sopeuttamistahti etenee 3-5-7 prosentin
vuosivauhtia. Sopeuttamistoimien pitkäjänteiset, vaikuttavat osatekijät
muodostuvat kiinteistöistä luopumisesta ja palkatun henkilöstön vähen-
tämisestä. Pakilan seurakunta on luopunut vuonna 2016 Torpparin-
mäen seurakuntakodin käytöstä ja henkilötyövuosien määrä on supistu-
nut vuosien 2013-2016 välillä kolmella henkilötyövuodella ja vuonna
2017 supistuminen jatkuu kahdella tai kolmella työvuodella. On mahdol-
lista, että työsuhteiden jatkumisen tai päättymisien harkitulla toteutuk-
sella voidaan edetä ilman, että muita toimenpiteitä tarvitaan.
Seurakuntayhtymän tasolla on valmisteltu vaihtoehtoja, jotta Helsin-
gissä voitaisiin edetä mahdollisimman yhtenäisten linjausten mukai-
sesti. Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee esitystä, jota aletaan toteut-
taa kirkkoneuvoston päätäntään liittyvissä kokonaisuuksissa. Seurakun-
nat päättävät niille kuuluvista kokonaisuuksista. Yhdenmukaiset menet-
telytavat luovat pohjan tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteu-
tumiselle.
Liitteenä olevat ehdotukset ovat valmistelussa ja kirkkoneuvosto tehnee
menettelytavoista esityksen vielä tämän vuoden aikana.

Liitteet
5 Henkilöstösopeuttamisen vaihtoehtoja
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614/2016

84 § Henkilöstön kehittäminen 2017 / Pakilan seurakunta

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee henkilökunnan kehittämisestä käytävän
keskustelun tiedoksi jatkovalmistelua varten

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi henkilökunnan kehittämisestä käydyn
keskustelun tiedoksi jatkovalmistelua varten.

Selostus
Helsingin seurakuntayhtymä tarjoaa toimintakulttuurin muutoksen pai-
nopisteiden
- toimintaa ohjaa helsinkiläisten tarve ja
- työntekijöiden roolin vahvistaminen uutta toimintakulttuuria vastaa-

vaksi
tukemiseen henkilöstön kehittämisen välineitä. Kehittämisen verkosto-
päivät ja palvelumuotoiluvalmennus tarjoavat mahdollisuuden esimies-
tuelle ja paremmalle kyvylle tunnistaa ja toteuttaa helsinkiläisen tarpeen
mukaista toimintaa.  Johtoryhmän jäsenistä kaksi ei ole saanut johtami-
sen koulutusta, jota heille ja koko johtoryhmälle voidaan seurakuntayh-
tymän tuella saada verkostopäivillä. Palvelumuotoilu koulutukseen on
varattu mahdollisuus kolmelle Pakilan seurakunnan työntekijälle. Koulu-
tus toteutuu oppisopimusjärjestelmän puitteissa. Turvakoulutus etenee
vuonna 2017 toteutettavan uuden pilotoinnin kautta.
Johtoryhmä on todennut, että sometaitojen kehittäminen ja joidenkin
työntekijöiden kohdalla myös perustietokoneohjelmien osaamisen pa-
rantaminen nostaa taitoja tarpeen mukaisella tavalla. Hiippakunnan to-
teuttama pastoraalikoulutus kohdentuu kolmeen työntekijään. Tämän
lisäksi virkamatkoiksi laskettavat neuvottelupäivät tukevat osaamista.
Yksilöity kehittämissuunnitelma käsitellään seurakuntaneuvoston joulu-
kuun kokouksessa.

Liitteet
6 Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstön kehittämissääntö

2014
7 Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstön kehittämissääntöä

täydentävä ohje
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591/2016

85 § Kolehdit 2017 Hyvän Paimenen kirkossa

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto
1. merkitsee kolehtikohteista ja niihin liittyvistä linjauksista käydyn

keskustelun tiedoksi.
2. valitsee työryhmään kaksi jäsentä

Päätös

Seurakuntaneuvosto

1. merkitsee kolehtikohteista ja niihin liittyvistä linjauksista käydyn kes-
kustelun tiedoksi.

2. valitsi työryhmään Arto Ingervon ja Sylvia Nummelinin.

Selostus

Hyvän Paimenen kirkossa vuonna 2015 kerättyjen kolehtien määrä oli
20.400 euroa. Kirkkohallitus määrittelee osan kolehtikohteista. Helsingin
hiippakunnan tuomiokapituli on ilmoittanut, että se ei määrittele vuodelle
2017 hiippakunnallisia kolehtikohteita. Seurakunnan määrittelemien ko-
lehtikohteiden lukumäärä on kasvanut aikaisemmista vuosista. Tässä
kokouksessa seurakuntaneuvosto voi evästää työryhmää kolehtiesityk-
sen valmistelussa.

Hyvän Paimenen kirkon kolehtikohteet on valmisteltu työryhmässä, jo-
hon on kuulunut kaksi työntekijää ja kaksi seurakuntaneuvoston jä-
sentä.
Kirkkoherra on pyytänyt työryhmään Anna-Kaisa Jussilan ja Taina Ha-
terman. Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä.
Edellisellä kerralla työryhmään kuuluivat Elina Heikkilä-Kopperoinen ja
Arto Ingervo.

Liitteet
8 Kolehti 2017
9 Kolehti 2015
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86 § Ilmoitusasiat

1. Hyvän Paimenen kirkon pihan ja kääntöpaikan väliin tulee aita lasten pihalla
leikkimisen turvallisuuden parantamiseksi. Aita pystytettäneen joulukuussa.

2. Kirkkoherra informoi seurakuntaneuvoston jäseniä torstaina 3.11. Hyvän
Paimenen kirkon iltapäiväkerhossa tapahtuneen pelle-episodin tapahtu-
mista ja siitä aiheutuneista toimista. Seurakuntaneuvosto lausui työnteki-
jöille kiitoksen asiallisen ja ripeän reagoinnin vuoksi

320/2016

87 § Kirkkoherran päätösluettelot 2016/Pakilan seurakunta

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkoherran päätösluettelon tiedoksi

Päätös

Seurakuntaneuvosto merkitsi kirkkoherran päätösluettelon tiedoksi.

Selostus
Seurakuntaneuvostolle annetaan tiedoksi mahdollista siirtämistä varten
kirkkoherran päätösluettelo.

Liitteet
10 Kirkkoherran päätökset.pdf

88 § Muut mahdolliset asiat

Päätös

Ei muita asioita.
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89 § Seuraavat kokoukset

Syksyn viimeinen kokous pidetään 13.12.2016.
Kevään kokoukset 7.2., 28.3., 25.4. ja 6.6.2017 klo 18.30.

90 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.55.

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: 75-79 ja 83-90
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
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 toi-
mivaltaan, 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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

mailto:pakila.srk@evl.fi
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Pöytäkirjan pykälät: 80-82
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.

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 näy-
tetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päi-
vänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsi-
tellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköi-
nen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päi-
vänä 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 lä-
hettämisestä, 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 koh-
dassa.
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 lailli-
nen 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 pe-
rille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

