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Kokouspaikka Espoon tuomiokapituli

Läsnä
Pentti Aspila hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja
Lea Ahonen                    maallikkojäsen
Hanna Graeffe maallikkojäsen
Topi Haarlaa maallikkojäsen
Vilppu Huomo pappisjäsen
Ilkka Järvinen pappisjäsen, este  
Pekka Kiuttu maallikkojäsen, este
Jouni Hörkkö maallikkovarajäsen
Päivi Linnoinen pappisjäsen
Johanna Lumijärvi maallikkojäsen, este
Pekka Luuk                    maallikkojäsen
Jouni Mykkänen maallikkojäsen
Ulla Rosenqvist pappisjäsen, este
Heidi Zitting pappisvarajäsen
Margit Peltovirta pappisjäsen
Sirpa Rantala maallikkojäsen, este
Rauno Saarnio maallikkojäsen
Päivi Raunu maallikkojäsen
Kalervo Salo pappisjäsen, este
Jorma Sipilä maallikkojäsen
Heikki Sorvari maallikkojäsen
Lauri Tunkelo maallikkojäsen
Juha Vähäsarja pappisjäsen

             
Läsnäolo- ja 
puheoikeus
Kaisamari Hintikka piispa
Antti Kujanpää tuomiorovasti, este
Jussi Koivisto pappisasessori, este
Tarja Meijer pappisasessori, este
Sari Anetjärvi lakimiesasessori
Kai Peltonen hiippakuntadekaani

Kutsuttuna
Anssi Almgren asiantuntija
Mika Nurmi asiantuntija, este
Kati Pirttimaa asiantuntija, este
Sirpa Tirri asiantuntija
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Kirkolliskokousedustajat

Markku Jalava
Hannele Karppinen, este
Anna-Mari Kaskinen, este
Jouni Turtiainen, este
Tapio Tähtinen

Sihteeri
Päivi Nurmela toimistosihteeri

1/2019

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Pöytäkirja

26.02.2019



§ 1 Kokouksen avaus ................................................................................................................... 1

§ 2 Heikki Nenosen ero hiippakuntavaltuuston jäsenyydestä ....................................................... 2

§ 3 Espoon hiippakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 ...................................................  4

§ 4 Lausunto hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseen liittyvästä
säädösesitysluonnoksesta .......................................................................................................... 5

§ 5 Muut asiat ..............................................................................................................................  8

§ 6 Kokouksen päätös .................................................................................................................. 9

1/2019

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Pöytäkirja

Sisällysluettelo

26.02.2019



Kokoustiedot

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajiksi valinta.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilppu Huomo ja Jorma Sipilä, jotka toimivat 
myös ääntenlaskijana.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 1
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Heikki Nenosen ero hiippakuntavaltuuston jäsenyydestä

Diaarinumero DESP/48/00.02.13/2019

Esittelijä Tuomiokapituli

Hiippakuntavaltuuston jäsen Heikki Nenonen on siirtynyt Helsingin 
hiippakunnan papistoon 1.2.2019 alkaen ja niin ollen menettänyt 
vaalikelpoisuutensa Espoon hiippakunnassa.

Kirkkolain 23 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetään:

Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden 
hänet vapautetaan luottamustoimesta. 

Kirkkolain 23 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetään: 

Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai 
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen
tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.

Kirkkolain 23 luvun 7 §:ssä säädetään:

Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen 
jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. 

Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai 
kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää 
vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka 
erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai 
varaedustaja.

Ensimmäisenä varajäsenenä Heikki Nenosen kanssa samalla 
valitsijayhdistyksen listalla on Ulla Rosenqvist.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää

a vapauttaa Heikki Nenosen hiippakuntavaltuuston jäsenyydestä,

b kutsua hiippakuntavaltuuston jäseneksi Heikki Nenosen tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi Ulla Rosenqvistin.

Päätös Hiippakuntavaltuusto

a) vapautti Heikki Nenosen hiippakuntavaltuuston jäsenyydestä,

b) kutsui hiippakuntavaltuuston jäseneksi Heikki Nenosen tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi Ulla Rosenqvistin.  

Toimenpiteet Tiedoksi Heikki Nenoselle ja Ulla Rosenqvistille, Helsingin hiippakunnan 
tuomiokapituli

§ 2
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Lisätiedot Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimiesasessori Sari Anetjärvi, 040 588 8317, 
sari.anetjärvi@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Espoon hiippakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Diaarinumero DESP/47/02.00.01/2019

Esittelijä Tuomiokapituli

Hiippakuntavaltuusto hyväksyy kirkkolain 17 b luvun 1 §:n mukaan 
hiippakunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Kirkkojärjestyksen 19 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan tuomiokapitulin tehtävänä
on valmistella asiat hiippakuntavaltuustolle.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää hyväksyä Espoon hiippakunnan 
toimintakertomuksen, sen lyhennetyn version sekä tilinpäätöksen vuodelta 
2018.

Päätös Hiippakuntavaltuusto hyväksyi pienin teknisin korjauksin Espoon 
hiippakunnan toimintakertomuksen, sen lyhennetyn version sekä 
tilinpäätöksen vuodelta 2018.

Toimenpiteet Vuosikertomus 2018 kirkolliskokoukselle

Lisätiedot kaisamari.hintikka@evl.fi tai sari.anetjarvi@evl.fi

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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Lausunto hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseen liittyvästä säädösesitysluonnoksesta

Diaarinumero DESP/301/00.02.13/2018

Esittelijä Tuomiokapituli

Kirkolliskokous teki 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017 
pohjalta päätöksen, joka sisälsi 17 kirkkohallitukselle kohdistettua 
toimeksiantoa, joista yksi koskee hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista. 
Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi tehdä esitys 
hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta, niille kuuluvien tehtävien 
hoitamisesta jatkossa ja hiippakuntahallinnon synodaalisuuden 
turvaamisesta. Päätöksen mukaan hiippakuntavaltuustot on tarkoitus 
lakkauttaa ilman, että niiden tilalle perustetaan uutta hallintoelintä. Lisäksi 
kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi muun muassa selvittää 
virka- ja hallintoterminologian uudistamista. 

Kirkkohallitus pyytää lausuntoa säädösesitysluonnoksesta kaikilta 
hiippakunnilta ja 54:ltä otokseen valikoituneelta seurakunnalta. Hiippakunnan 
lausunnon antavat asian luonteesta johtuen sekä hiippakuntavaltuusto että 
tuomiokapituli.  Lausuntopyyntöön on vastattava viimeistään 28.2.2019. 
Tarkoitus on, että asiaa käsitellään kirkolliskokouksessa kevätuistuntokaudella
2019.

Tuomiokapituli on antanut oman lausuntonsa 14.2.2019.

Säädösesitysluonnoksen keskeiset muutosehdotukset ja niiden perustelut 
ovat seuraavat:

Hiippakuntavaltuustot lakkautetaan. Niiden toimintaan ja niille säädettyihin 
tehtäviin ollaan oltu tyytymättömiä. Valtuustoilla on vain harvoissa asioissa 
päätösvaltaa eivätkä niiden jäsenet ole useinkaan kokeneet 
luottamustehtävää merkitykselliseksi. Hiippakuntavaltuustolla on rooli 
keskustelufoorumina, mutta keskustelulle voidaan etsiä muita paikkoja.

Tuomiokapituli koostuu piispasta, tuomiorovastista, kahdesta pappisjäsenestä
(entisen pappisasessorit) ja kolmesta maallikkojäsenestä. Hiippakuntajuristi 
(nykyinen lakimiesasessori) ja hiippakuntadekaani ovat läsnä- ja 
puheoikeutettuja tuomiokapitulin istunnossa sekä esittelijöitä. 
Hiippakuntajuristin tehtävä on päätöksenteon laillisuusvalvonta. Perusteluna 
(joka on tässä työryhmän esityksessä sanoitettu, toisin kuin aiemmassa 
kyselyssä asiasta) lakimiesasessorin ja dekaanin jäsenyyden poisottamiselle 
esitetään, että kaikki tuomiokapitulin jäsenet on valittu papiston tai 
seurakuntalaisten vaalilla. Työryhmän mukaan tuomiorovastikin välillisesti. 

Tuomiokapitulin pappis- ja maallikkojäsenet valitaan samaan aikaan 
nelivuotiskaudeksi: heidät valitaan suunnilleen kuten kirkollisvaaleissa 
aiemmin hiippakuntavaltuuston pappis- ja maallikkojäsenet. Jäsenet voivat 
tulla valituksi enintään kahdeksi kaudeksi.

§ 4
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Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää antaa lausunnon.

Käsittely Hiippakuntavaltuusto keskusteli asiasta ja kävi läpi kokouksessa 
puheenjohtajan laatiman lausuntoehdotuksen.  

Kolmessa kohdassa jouduttiin äänestämään.

Lausunto I osan kohdalta ei tukenut säädösesitystä ja alla olevasta kahdesta 
kohdasta äänestettiin.

”Säädösesitysluonnoksen mukaan hiippakuntavaltuustot on tarkoitus 
lakkauttaa ilman, että niiden tilalle perustetaan uutta hallintoelintä.

kannatamme muutosesitystä

vastustamme muutosesitystä.”

Kannatamme muutosesitystä -kohtaa kannatti 4 jäsentä ja vastustamme 
muutosesitystä -kohtaa kannatti 13 jäsentä.

”Esityksen vaikutukset on arvioitu riittävän laajasti ja realistisesti:

kyllä

ei”

Kyllä -vaihtoehtoa kannatti 4 jäsentä ja ei -vaihtoehtoa kannatti 13 jäsentä.

Lausunto II osan kohdalta tuki säädösesitystä, mutta alla olevasta kohdasta 
äänestettiin.

”Tuomiokapitulin kokoonpanon osalta arvioitiin lakimiesasessorin ja 
hiippakuntadekaanin asemaa. Lakiesitysluonnoksen mukaan 
hiippakuntadekaani ja hiippakuntajuristi (ent. lakimiesasessori) olisivat 
jatkossa tuomiokapitulin istunnossa paikalla puhe- ja läsnäolo-oikeudella, 
tarvittaessa esittelijänä. Nykytilasta poiketen he eivät enää olisi 
tuomiokapitulin päätösvaltaisia jäseniä. Onko ratkaisu mielestänne

hyväksyttävä

vastustamme muutosesitystä”

Hyväksyttävä -vaihtoehtoa kannatti 8 jäsentä ja vastustamme muutosesitystä 
kannatti 9 jäsentä.
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Lausunto III osan kohdalta tuki säädösesitystä, paitsi kohta 

”Liitymme esitysluonnoksen arvioon, jonka mukaan nykyiset 
hiippakunnalliseen virka- ja hallintoterminologiaan liittyvät termit ovat edelleen
pääsääntöisesti riittävän hyviä ja käyttökelpoisia

kyllä

ei”

Jossa yksimielisesti olimme eri mieltä säädösehdotuksen kanssa.

Päätös Hiippakuntavaltuusto antoi lausunnon äänestäen kolmessa kohdassa. 
Espoon hiippakuntavaltuusto ei pidä esitystä hiippakuntavaltuustojen 
lakkauttamisesta kannatettavana.

Toimenpiteet Lausunto kirkkohallitukselle

Lisätiedot Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimiesasessori Sari Anetjärvi, 040 588 8317, 
sari.anetjarvi@evl.fi

26.02.2019
Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Pöytäkirja 1/2019  7



Muut asiat

Hiippakuntafoorumi syksyllä 2019

Kirkolliskokouksen kuulumiset

Seuraava kokous

Päätös Hiippakuntavaltuusto keskusteli hiippakuntafoorumin järjestelemisestä 
syksyllä 2019. Hiippakuntafoorumi päätettiin järjestää lauantaina 26.10.2019 
Espoon tuomiokirkon seurakuntatalolla. Alustavasti teemana on: Joka päivä 
edessäsi avautuvat uudet mahdollisuudet ja tiet. Hiippakuntafoorumin 
suunnitteluun palataan seuraavassa kokouksessa.

Kirkolliskokousedustajat Heikki Sorvari ja Tapio Tähtinen kertoivat kuulumisia 
syksyn 2018 kirkolliskokouksesta.

Keskusteltiin seuraavan kokousajan siirtämisestä, mutta todettiin, että kokous 
pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tiistaina 28.5.2019.

§ 5
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Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35

Kokouksen puolesta

Pentti Aspila Päivi Nurmela

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen 
päätösten mukaiseksi.

Vilppu Huomo Jorma Sipilä

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

§ 6
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