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SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 
 
 
Aika:  tiistaina 3.2.2015 klo 18 – 21.00 
   
Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki 
  
Läsnä:  Poutiainen Matti puheenjohtaja (poistui kohdan 17.4. ajaksi) 
   
  Ahlström Maaria jäsen 

Ahokas Lari  jäsen 
Ali-Löytty Viivi jäsen 

  Elovainio Liisa jäsen 
  Hentilä Jorma jäsen 
  Hietaranta Miikka jäsen 
  Hippi Juha-Pekka jäsen 
  Kontula Leena jäsen 
  Laaksonen Petri varapuheenjohtaja 

Leino Antti  jäsen 
Mäkituomas Anna  jäsen 
Niinivaara Riitta jäsen 

  Peitsamo Kari jäsen 
  Pulli Juhana  jäsen 

Salmela Kaija jäsen 
Soininvaara Anna-Maria jäsen 

  
Yli-Korpela Päivi (lapsityö, läsnä kohta 6.) 
Leino-Järvinen Mervi (lapsityö, läsnä kohta 6.) 
Mustakallio Maarit (lapsityö, läsnä kohta 6.) 
Oksanen Anne-May (lapsityö, läsnä kohta 6.) 
Luode Satu  (diakoniatyö, läsnä kohta 12.) 
 
Koivistoinen Sari  kokouksen sihteeri  

 
Poissa:  Markkanen Henna  hallintosihteeri  
 
1. 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avaa kokouksen.   
 
2. 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Seurakuntaneuvoston ohjesäännön (OS 2§) mukaan kokouskutsu ja 
luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista on toimitettava 
seurakuntaneuvoston jäsenille viimeistään viisi päivää ennen 
kokousta. Kokouskutsu sekä esittelylista liitteineen on lähetetty 
seurakuntaneuvoston jäsenille 27.1.2015. 
 
Kirkkolain mukaan (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on 
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 

 
Esitys:   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
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3. 
Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys:   Seurakuntaneuvosto hyväksyy esityslistan. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
  
 
4.   
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Seurakuntaneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaan pöytäkirja 
on tarkastettava siten, että se voidaan asettaa nähtäville 
kahdeksantena päivänä kokouksesta. Kun kokoukset ovat 
maanantaisin, on pöytäkirja tarkastettava viimeistään saman viikon 
torstaina (tässä kokous ti, joten tarkastus pe 6.2.), jotta ilmoitus 
nähtävillä pidosta voidaan asettaa ilmoitustaululle viimeistään 
maanantaina (tässä ti 10.2.) virastoajan päättyessä. 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aakkos-

järjestyksen mukaisesti. Viivi Ali-Löytty ja Lari Ahokas ovat olleet 
pöytäkirjan tarkastajina edellisessä kokouksessa. Pöytäkirjan 
tarkastajat toimivat kokouksessa tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 
 
Päätös: Maaria Ahlström ja Liisa Elovainio valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
5.  
Tuomiokirkon portaiden ja tapulin kivijalan käyttöoikeuksia 
 
5.1.  
Helsingin Markkinointi Oy anoo lupaa Pop up Pohjanmaa -maakuntajuhlien ajaksi  
 

Helsingin Markkinointi Oy hakee Tuomiokirkkoseurakunnalta lupaa 
käyttää Tuomiokirkon portaita 11.- 13.6.2015 järjestettävien Pop up 
Pohjanmaa -maakuntajuhlien aikana. Tapahtuman vaikuttaa 
Senaatintorin arkeen seuraavina päivinä: 

1. Rakentaminen 8. -10.6.2015 

2. Varsinaiset tapahtumapäivät 11.- 13.6.2015 

3. Purku 13. - 15.6.2015 

Maakuntajuhlien järjestäminen on osa Helsingin kaupungin toimintaa 
koko Suomen pääkaupunkina. Tapahtuman tiimoilta on järjestetty jo 
yksi tapaaminen ylisuntio Petri Oittisen kanssa ja kevään kuluessa 
järjestäjät tapaavat myös muita Tuomiokirkon edustajia. 
 
(LIITE) 
 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto myöntää  
Helsingin Markkinointi Oy:lle Pop up Pohjanmaa -maakuntajuhlien 
ajaksi Tuomiokirkon portaiden käyttöoikeuden anomuksen mukaisesti 
ajalle 11.- 13.6.2015 (ja rakentaminen ja purku 8.-15.6.2015).  

 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
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5.2.  
Via Crucis ry anoo lupaa Via Crucis pääsiäisnäytelmän banderollin kiinnittämiseen 

 
Via Crucis - Ristin tien tuki ry pyytää lupaa Via Crucis pitkäperjantain 
pääsiäisnäytelmän banderollin kiinnittämiseen Helsingin Tuomiokirkon 
tapulin kivijalkaan ajalle  23.3.-27.4.2015. 
 
(LIITE) 
 
 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto myöntää  
Via Crucis ry:lle luvan Via Crucis pääsiäisnäytelmän banderollin 
laittamiseen Helsingin Tuomiokirkon tapulin kivijalkaan alkaen 
maanantaista 23.3.-27.4.2015  väliselle ajalle. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
 
6. 
Työalojen ja työalan työntekijöiden esittäytyminen seurakuntaneuvostolle, lapsityö  
 

Esittelyvuorossa lapsityö lapsityönohjaaja Päivi Yli-Korpelan johdolla. 
Jaetaan kokouksessa pöydälle materiaalia:  
 
 Pienelle parasta, Tuomiokirkkoseurakunnan varhaiskasvatuksen 

kehittämislinjauksia 2014-2018. 
 

 Lapsi- ja perhetyö, Tuomiokirkkoseurakunnassa kevätkaudella 
2015  

 
Päivi Yli-Korpela ja lastenohjaajat Mervi Leino-Järvinen, Maarit 
Mustakallio ja Anne-May Oksanen ovat saapuneet kokoukseen 
esittelemään seurakunnan lapsi- ja perhetyötä johtoryhmän 1 / 2015 
muistion mukaisesti.  
 
(LIITE) 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto keskustelee seurakunnan lapsityöstä. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
  
 
 
7.  
Lapsiasiahenkilön valinta 
 

Lapsiasiahenkilön (LAVA) valinta (esitykset ja nimeäminen) 
kokouksessa. Päivi Yli-Korpela alustaa aiheesta. Jaetaan kokouksessa 
pöydälle materiaalia: 

 Päätösten lapsivaikutusten arviointi, esitys kirkolliskokoukselle  
Säännös LAVAsta tulee voimaan 1.1.2015. KJ 23 luku 3§.  
 
(LIITE) 

 
Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan Lapsiasiahenkilön. 
 
Päätös: Riitta Niinivaara valittiin Lapsiasiahenkilöksi.   
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8. 
Edustajien valinta Kouvolan Kirkkopäiville ja edustajan valinta Kirkkopalvelut ry:n  
kokoukseen 22.5.2015 

 
Kirkkopäivät järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2015 Kirkkopäivät 
järjestetään Kouvolassa 22.-24.5.2015. Kahdelle 
seurakuntaneuvoston jäsenelle tarjotaan mahdollisuutta osallistua 
kirkkopäiville. 
 
(LIITE 1.) 
 
Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokous pidetään Kirkkopäivien 
avajaispäivänä, perjantaina 22.5.2015 klo 13-15. Yhdistyksen 
kokoukseen voi sääntöjen mukaan (§7) osallistua yksi edustaja 
kustakin jäsenseurakunnasta tai muusta jäsenyhteisöstä. 
 
(LIITE 2.) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto  

1) valitsee kaksi seurakuntaneuvoston edustajaa osallistumaan 
kirkkopäiville 22.-24.5.2015, 
 

2) valtuuttaa edustajan Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen 22.5.2015. 
 

 
Päätös: 1)    Jorma Hentilä, Anna Mäkituomas ja Matti Poutiainen valittiin 

osallistumaan seurakunnan edustajina Kouvolan kirkkopäiville 22.-
24.5.2015.  

 
    2) Jorma Hentilä valtuutettiin edustamaan Helsingin 

tuomiokirkkoseurakuntaa Kirkkopalvelut ry:n kokouksessa 22.5.2015.  
 
9.  
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan edustajan nimeäminen Suomen Lähetysseuran 
vuosikokoukseen 14.6.2015 Rovaniemelle 

 
Valtakunnalliset Lähetysjuhlat pidetään 12.-14.6.2015 Rovaniemellä. 
Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään 14.6.2015 
lähetysjuhlilla. 

  
Lähetyksen tukiryhmä esittää, että Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
nimeäisi Leena Piiraisen Tuomiokirkkoseuran seurakunnan edustajiksi 
Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 14.6.2015 Rovaniemellä.  
 
Lisäksi tarvitaan kaksi muuta edustajaa.  

 
(LIITE) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto nimeää Leena Piiraisen ja kaksi 

seurakuntaneuvoston jäsentä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 14.6.2015 ja 
lähetysjuhlille Rovaniemellä. Seurakuntaneuvosto valitsee 
keskuudestaan kaksi edustajaa.    

  
Päätös: Leena Piirainen, Leena Kontula ja Juhana Pulli valittiin Helsingin 

tuomiokirkkoseurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran 
vuosikokoukseen 14.6.2015 ja lähetysjuhlille Rovaniemellä.  
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10. 
Toimintakertomus vuodelta 2014 
 

Kirkkoherra on laatinut seurakunnan toimintakertomuksen kuluneesta 
vuodesta.  
 
(LIITE) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto vahvistaa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 

toimintakertomuksen vuodelta 2014.  
   
 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
 
 
11. 
V kappalaisen viran täyttäminen (Vanhan kirkon kappalainen) 
 

Seurakuntaneuvosto pyysi 6.10.2014 Helsingin hiippakunnan 
tuomiokapitulilta, että se julistaa Helsingin tuomikirkkoseurakunnan V 
kappalaisen viran haettavaksi, Arto Antturin siirtyessä Pitäjänmäen 
seurakunnan kirkkoherraksi. Seurakuntaneuvosto antoi 
tuomiokapitulille lausunnon viran erityisistä tarpeista.  
 

  (LIITE 1.) 
 

Seurakuntaneuvoston kokouksessa 1.12.2014 valittiin V kappalaisen 
viran haastattelutyöryhmään Minna Heimola, Kaija Salmela, Matti 
Poutiainen ja Ermo Äikää. 

 
Kappalaisen virkaa haki 13 hakijaa. Tuomiokapituli antoi viran 
hakijoista lausunnon, johon sisältyy kooste hakijoiden ansioista. Kaikki 
hakijat ovat virkaan kelpoisia. Lausunnossa on myös hakijoiden 
vertailu.  
 
(LIITE 2.) 
 
Haastattelutyöryhmä päätti 19.12.2014 kutsua haastatteluun neljä 
hakijaa. Kokonaisansioissa Kuoppala nousi selvästi muiden hakijoiden 
edelle ottaen huomioon viran erityiset tarpeet. Haastattelutyöryhmä 
esitti  yksimielisesti Maija Kuoppalaa Helsingin tuomiokirkko-
seurakunnan V kappalaisen virkaan.  
 
(LIITE 3.) 
 

Esitys:  Seurakuntaneuvosto valitsee Maija Kuoppalan Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan V kappalaisen virkaan.  
Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 602.  
Viranhoitomääräyksen antaa tuomiokapituli.  
 

Päätös: Maija Kuoppala valittiin Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan V 
kappalaisen virkaan 1.5.2015 alkaen.  
Tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 602.  
Viranhoitomääräyksen antaa tuomiokapituli.  
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12. 
Diakonian viran täyttäminen  
 

Seurakuntaneuvosto julisti 1.12.2014 kokouksessaan diakonian viran 
haettavaksi. Työryhmään nimitettiin Matti Poutiainen, Merja Korpela, 
sekä neuvoston edustajina Kaija Salmela ja Riitta Niinivaara.  
 
Hakuaika oli ajalla 1.-31.12.2014. Ilmoitus oli lehdissä (Kirkko ja 
kaupunki 10.12. ja Kotimaa 11.3.). Lisäksi ilmoitus oli yhtymän 
sisäisessä intrassa sekä nettisivuilla.  
 
(LIITE 1.) 
 
Virkaa haki 10 henkilöä, kooste hakijoista liitteenä.  
 
(LIITE 2.) 
 
Haastatteluun päätettiin kutsua 4 hakijaa. Valitsijatyöryhmä esittää 
yksimielisesti Satu Luoteen valitsemista diakoniatyöntekijän 
vaativuusryhmän 502 mukaiseen virkaan ja varasijalle Pinja Niemeä.  
 
Satu Luode kutsutaan kokoukseen esittäytymään.  
 
(LIITE 3.) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto päättää valita Satu Luoteen diakoniatyön 

vaativuusryhmän 502 mukaiseen virkaan 1.3.2015 alkaen ja varasijalle 
Pinja Niemen.  

 
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti valita Satu Luoteen diakoniatyön 

vaativuusryhmän 502 mukaiseen virkaan 1.4.2015 alkaen ja varasijalle 
Pinja Niemen. 

 
13.  
Leena Kopperin opintovapaan sijaisuuden uudelleenjärjestäminen 
 
 Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 1/2014 anomuksesta 

diakoniatyöntekijä Leena Kopperille opintovapaata ajalle 1.9.2014—
31.8.2016.  Leena Kopperin opintovapaan sijaiseksi 1.9.2014—
31.8.2016 valittiin sosionomi (amk)-diakoni Tarja Lindfors ja hänen 
varalleen sosionomi (amk) –diakoni Minna Valkiainen. 

 
  Tarja Lindfors irtisanoutui koeajan aikana tehtävästään 3.12.2014.  
 
 Kirkkoherran päätöksellä Minna Valkiainen toimii maaliskuun loppuun 

asti sijaisena. Johtava diakoniatyöntekijä Merja Korpela esittää, että 
seurakuntaneuvosto päättää valita Minna Valkiaisen jatkamaan Leena 
Kopperin sijaisena myös ajalla 1.4.2015-31.8.2016.  

 
(LIITE) 

 
Esitys: Seurakuntaneuvosto valitsee diakoniatyöntekijä Minna Valkiaisen 

jatkamaan Leena Kopperin  opintovapaan sijaisena 31.8.2016 asti. 
Viran vaativuusryhmän on 502. 

 
 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
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14. 
Suntion viran avaaminen haettavaksi 
 
 

Seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan 12.1.2015 suntio Henna 
Jamalaiselle eron eläkkeelle siirtymiseksi.  
 
Pääsuntio Petri Oittinen esittää  suntion viran avaamista 1.6.2015 
alkaen Tuomiokirkon alueelle, Suomenlinnan ja Katajanokan tiloihin.   
 
(LIITE 1.) 
 
Viranhaku päättyy 18.3.2015 klo 17.  
 
(LIITE 2.) 
 
Viranhakua varten tarvitaan valmisteleva työryhmä. Valintatyöryhmä 
kokoontuu valitsemaan työhaastatteluun kutsuttavat ja suorittaa 
haastattelut. Työryhmän esitys valinnasta suntion virkaan tuodaan 
seurakuntaneuvoston kokoukseen 7.4.2015.  
 

 
Esitys: 1)   Seurakuntaneuvosto julistaa viran hakuun (vaativuusryhmä 401) 

ja  
 
2) nimittää Tuomiokirkon suntion viran valintatyöryhmään 
puheenjohtajaksi pääsuntio Petri Oittisen ja työryhmän muiksi 
jäseniksi aluesuntio Tiina Ruokosen ja Tuomiokirkon kappalaisen Suvi-
Päivi Kosken. Lisäksi seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan 
yhden seurakuntaneuvoston jäsenen valintatyöryhmään. 

 
Päätös:  1)     Esityksen mukaan.  
 

2) Esityksen mukaan. Lisäksi Tuomiokirkon suntion viran 
valintatyöryhmään valittiin seurakuntaneuvoston edustajaksi Anna 
Mäkituomas.  

     
15. 
Ilmoitusasiat  
 
 Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräys käynnistyi sunnuntaina 1.2.2015. 

Kampissa järjestettävään lipaskeräykseen toivotaan 
seurakuntaneuvoston jäsenten osallistumista. Kansainvälisen työn 
sihteeri Natasha Vaalgamaa ja seurakuntaneuvoston jäsen Leena 
Kontula antavat tarkempia tietoja aiheesta.  

 
16. 
Kirkkoherran päätökset 
 
 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) 
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Esitys: Seurakuntaneuvosto toteaa, etteivät liitteen mukaiset kirkkoherran 
päätökset anna aihetta ohjesäännön mukaisiin toimenpiteisiin ja 
merkitsee päätökset tiedoksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan.  
 
 
17. 
Muut asiat 
 
Esitys: Käsitellään muut mahdolliset asiat seurakuntaneuvoston ohjesäännön 

2 § mukaisesti. 
 
17.1. 
Tuomiokirkon portaiden ja tapulin kivijalan käyttöoikeus anomus 
DNA hiihtolomatapahtumaa (14.-21.2.2015) 
 
 

Pulp Agency on tuottajana on tarjoamassa asiakkaallensa, 
puhelinoperaattori DNA:lle, kaikille avointa ja ilmaista 
hiihtolomatapahtumaa (14.-21.2.2015) Senaatintorille. Tapahtuman 
ydin on toimiva PopUp-laskettelurinne kaupunkilaisille. Konstruktio 
toteutettaisiin Senaatintorille rakennustelinein ajalle 9.-25.2.2015. 
Toteutus telineineen tulisi osittain kirkon portaiden ja tasanteen päälle. 
Telinetoteutus on täysin "kelluva", joten mitään ei porata/kiinnitetä 
kiinteästi kiinteistön rakenteisiin. 
 
Pulp Agency anoo lupaa tukeutua kirkon portaisiin ja ylätasanteeseen 
laskettelurinteen rakentamiseksi.  
 
(LIITE) 
 

Esitys:  Evätään lupa-anomus  
 
Päätös:  Lupaa ei myönnetä.  
 
 
17.2. 
Tuomiokirkon portaiden ja tapulin kivijalan käyttöoikeus anomus 
Red Bull Crashed Ice Alamäkiluistelu tapahtuma (4. tai 5.2.2015) 
 
 

Roof Productions Oy kysyy asiakkaansa puolesta lupaa kuvata 
mainosvideota ja still-kuvia Tuomikirkon portailla (4. tai 5.2.2015). 
Kyseessä on siis Red Bull Crashed Ice tapahtuma, joka on 
Alamäkiluistelun MM-osakilpailu.  
 
Tämä tarkoittaisi radan rakentamista ylhäältä alas, noin 2-4 metrin 
leveydeltä. Radan rakentamiseen menee 4-5 päivää, raput levytetään 
ja levyt jäädytetään.  
 
(LIITE) 
 

Esitys:  Evätään lupa-anomus  
 
Päätös:  Lupaa ei myönnetä. 
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17.3.  
Iina Jokilaakso matka-avustus anomus 
 

Vanhan kirkon tuntisuntio, teologian ylioppilas Iina Jokilaakso anoo 
matka-avustusta  Suomen Lähetysseuran kautta suoritettavalle 
harjoittelujaksolle Etiopian Hosainissa keväällä 2015.  Vastaanottava 
taho on Etiopian Mekane Yesus kirkko ja sen pappisseminaari, jossa 
koulutetaan kirkon työntekijöitä. Anomus 250 euron suuruisen matka-
avustuksen myöntäminen harjoittelujakson mahdollistamiseksi.  
 
(LIITE) 
 

Esitys:  Myönnetään anomuksen mukaisesti 250 euroa matka-avustusta. 
 
Päätös:  Esityksen mukaan. 

 
17.4.  
Kirkkoherran ja puolison matka-avustus anomus 
 
 

Kirkkoherra Matti Poutiaisen ja puoliso Kirsti Poutiaisen, Tallinnan 
matka 2.-3.2.2015 arkkipiispan vihkimisjuhlaan 2.2.2015, anotaan 
korvattavaksi virkamatkana, edustustehtävänä puolison kanssa. 
Tallinnan tuomiokirkkoseurakunta on Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan ystävyysseurakunta. Ystävyysseurakunnan 
kirkkoherra Urmas Viilma valittiin Viron evankelis-luterilaisen kirkon 
arkkipiispaksi. 
 
Varapuheenjohtaja Petri Laaksonen käsitteli kohdan.  
 
(LIITE) 
 

Esitys: Myönnetään anomuksen mukaisesti matka-avustusta 350euroa ja 
Matti Poutiaisen kotimaan päivärahat.  

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
 
17.5. 
Työryhmä Tuomiokirkon portaiden ja Tapulin kivijalan käyttöoikeuslupien myöntämis- 
periaatteiden linjaamiseksi 
 

Tuomiokirkon portaiden ja kivijalan käyttölupien myöntämisen linjan 
kirjaaminen on tarpeellista. On tärkeää selvittää, mitkä tekijät tulee 
ottaa huomioon anomuksia arvioitaessa.  
 

Esitys: Perustetaan työryhmä, joka valmistelee uudelle seurakuntaneuvostolle 
esityksen Tuomiokirkon portaiden ja Tapulin kivijalan lupamenettelyn 
periaatteista.  

 
 Työryhmään valitaan kirkkoherra Matti Poutiainen, pääsuntio Petri 

Oittinen, Tuomiokirkon kappalainen Suvi-Päivi Koski sekä 
seurakuntaneuvoston jäsenet Maaria Ahlström, Viivi Ali-Löytty, Jorma 
Hentilä ja Kari Peitsamo. 

 
Päätös:  Esityksen mukaan. 
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18. 
Seuraavat kokoukset  
 Seuraava kokous pidetään maanantaina 2.3.2015 klo 18.00 Bulevardin 

seurakuntasalissa, Bulevardi 16 B, 2.krs. 
 
 Kokousaikataulu vuonna 2015: 
      
 ma 2.3. klo 18   
 ti   7.4. klo 18   
 ma 4.5. klo 18   
 ma 1.6. klo 18 
 ma 31.8. klo 18 
 ma 5.10. klo 18 
 ma 2.11. klo 18 
 ma 30.11. klo 18 
 
19. 
Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
 
Esitys: Annetaan oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus kirkkolain 24 luvun 

mukaisesti. 
Päätös:  
 
20. 
Kokouksen päättäminen 
 
  Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matti Poutiainen   Sari Koivistoinen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus  
 
 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.  
 
 Helsinki 6.2.2015   Helsinki 6.2.2015 
 
 
 
 
 
 

Maaria Ahlström   Liisa Elovainio 
 



 
  
  PÖYTÄKIRJA 2/2015   
SEURAKUNTANEUVOSTO 3.2.2015  
 

  11 (15)

 
Pöytäkirjan nähtävänä olo  
 

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 6.2-23.2.2015 Helsingin 
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa, Bulevardi 16 B, 1.krs ja sen 
nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 6.2.2015 
laitetulla ilmoituksella.  
 
 
 
 
Matti Poutiainen  
kirkkoherra 
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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 hankintamenettelyn valmistelua.  
Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 17.5, 18, 19, 20 

 

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: 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17.1., 17.2., 17.3., 17.4.  

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: 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 

Käyntiosoite:  Bulevardi 16 B, 1.krs, Helsinki 
Postiosoite:    PL 168, 00121 Helsinki 
Telekopio:      09 2340 6100 
Sähköposti:    tuomiokirkko.srk@evl.fi 

Pöytäkirjan pykälät: 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan 
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan 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 JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
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Hankintaoikaisun tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle 
kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).  

Toimitusosoite 

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 

Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 

Käyntiosoite:  Bulevardi 16 B, 1.krs, Helsinki 
Postiosoite:    PL 168, 00121 Helsinki 
Telekopio:      09 2340 6100 
Sähköposti:    tuomiokirkko.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 välityksellä 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 viimeisenä 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:  Satamakatu 11, Helsinki 
Postiosoite:  PL 185, 00161 Helsinki 
Telekopio:  (09) 1802 350 
Sähköposti:  kirkkohallitus@evl.fi    Valitusaika 30 päivää. 

HANKINTAOIKAISU 

VALITUSOSOITUS
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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 saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle 
myöhemmin.  

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan 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, saantitodistuksen 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. Markkinaoikeuden 
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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Käsitellyt asiat  
 
1§ Kokouksen avaus 
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3§ Esityslistan hyväksyminen 
4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
5§  Tuomiokirkon portaiden ja tapulin kivijalan käyttöoikeuksia 

5.1.             Helsingin Markkinointi Oy anoo lupaa Pop up Pohjanmaa -
maakuntajuhlien ajaksi  

5.2.             Via Crucis ry anoo lupaa Via Crucis pääsiäisnäytelmän banderollin 
kiinnittämiseen 

 
6§ Työalojen ja työalan työntekijöiden esittäytyminen seurakuntaneuvostolle, lapsityö  
 
7§  Lapsiasiahenkilön valinta 
 
8§ Edustajien valinta Kouvolan Kirkkopäiville ja edustajan valinta Kirkkopalvelut ry:n  

kokoukseen 22.5.2015 
 
9§           Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan edustajan nimeäminen Suomen Lähetysseuran 

vuosikokoukseen 14.6.2015 Rovaniemelle 
 

10§ Toimintakertomus vuodelta 2014 
 
11§ V kappalaisen viran täyttäminen (Vanhan kirkon kappalainen) 
 
12§ Diakonian viran täyttäminen  
 
13§  Leena Kopperin opintovapaan sijaisuuden uudelleenjärjestäminen 
 
14§ Suntion viran avaaminen haettavaksi 
 
15§ Ilmoitusasiat 
 
16§ Kirkkoherran päätökset 
 
17§ Muut asiat 

17.1.  Tuomiokirkon portaiden ja tapulin kivijalan käyttöoikeus anomus  
DNA hiihtolomatapahtumaa (14.-21.2.2015) 
 

17.2. Tuomiokirkon portaiden ja tapulin kivijalan käyttöoikeus anomus  
Red Bull Crashed Ice Alamäkiluistelu tapahtuma (4. tai 5.2.2015) 
 

17.3.  Iina Jokilaakso matka-avustus anomus 
 
17.4.  Kirkkoherran ja puolison matka-avustus anomus 
 
17.5. Työryhmä Tuomiokirkon portaiden ja Tapulin kivijalan 

käyttöoikeuslupien myöntämisperiaatteiden linjaamiseksi 
 
18§ Seuraavat kokoukset  
19§             Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus 
20§             Kokouksen päättäminen  


