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Kokoustiedot

Kokouksen avaus

Esitys Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Jouni Mykkänen. Hän johti puhetta
8-9 §:ien käsittelyn aikana.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Iida Rotko ja 
Saila Sutinen.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2020-2024

Diaarinumero DESP/114/00.00.01/2020

Esittelijä Tuomiokapituli

Kirkkolain 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan hiippakuntavaltuusto valitsee 
keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Puheenjohtajaksi on valittava maallikkojäsen.

Esitys Hiippakuntavaltuusto valitsee itselleen puheenjohtajan toimikaudeksi 
1.5.2020-30.4.2024.

Päätös Hiippakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti Pentti Aspilan puheenjohtajaksi 
toimikaudelleen 1.5.202030.4.2024.

Toimenpiteet Tiedoksi puheenjohtajaksi valitulle

Muutoksenhaku Valitusosoitus

§ 9

03.06.2020
Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Pöytäkirja 2/2020  2



Hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtajan valinta toimikaudelle 2020-2024

Diaarinumero DESP/114/00.00.01/2020

Esittelijä Tuomiokapituli

Kirkkolain 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan hiippakuntavaltuusto valitsee 
keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Puheenjohtajaksi on valittava maallikkojäsen.

Esitys Hiippakuntavaltuusto valitsee itselleen varapuheenjohtajan toimikaudeksi 
1.5.2020-30.4.2024.

Päätös Hiippakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti Jaakko Rahjan 
varapuheenjohtajaksi toimikaudelleen 1.5.2020-30.4.2024.

Toimenpiteet Tiedoksi varapuheenjohtajaksi valitulle

Muutoksenhaku Valitusosoitus

§ 10

03.06.2020
Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Pöytäkirja 2/2020  3



Tuomiokapitulin jäsenen ja kahden varajäsenen valinta toimikaudelle 2020-2024

Diaarinumero DESP/115/00.00.01/2020

Esittelijä Tuomiokapituli

Kirkkolain 18 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan tuomiokapitulin jäseniä ovat 
puheenjohtajana piispa, varapuheenjohtajana tuomiorovasti, jona toimii 
tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, kaksi pappisasessoria, yksi 
maallikkojäsen sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani.

Saman pykälän 4 momentin mukaan maallikkojäsenellä on ensimmäinen ja 
toinen varajäsen, jotka tässä järjestyksessä tulevat hänen tilalleen esteen tai 
esteellisyyden sattuessa.

Kirkkojärjestyksen 19 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan hiippakuntavaltuuston 
maallikkojäsenet valitsevat tuomiokapitulin maallikkojäsenen ja varajäsenet 
neljäksi vuodeksi kerrallaan.

KJ 19 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan sama henkilö voidaan valita 
maallikkojäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Esitys Tuomiokapituli esittää hiippakuntavaltuustolle, että se valitsee tuomiokapitulin 
maallikkojäsenen ja hänelle ensimmäisen ja toisen varajäsenen toimikaudeksi
1.6.2020-31.5.2024.

Käsittely Hiippakuntavaltuusto suoritti suljetut lippuäänestykset tuomiokapitulin 
maallikkojäsenen ja kahden varajäsenen valitsemiseksi.

Tuomiokapitulin maallikkojäseneksi ääniä saivat Lea Ahonen 7 ääntä ja Sirpa 
Rantala 7 ääntä. Ehdokkaiden välillä suoritettiin arvonta, jonka perusteella 
valittavaksi tuli Lea Ahonen.

Tuomiokapitulin ensimmäiseksi varajäseneksi ääniä saivat Tuomo Hyvärinen 
6 ääntä ja Sirpa Rantala 8 ääntä. 

Tuomiokapitulin toiseksi varajäseneksi ääniä saivat Tuomo Hyvärinen 7 ääntä
ja Päivi Raunu 7 ääntä. Ehdokkaiden välillä suoritettiin arvonta, jonka 
perusteella valittavaksi tuli Päivi Raunu.

Päätös Hiippakuntavaltuusto valitsi tuomiokapitulin maallikkojäseneksi Lea Ahosen, 
ensimmäiseksi varajäseneksi Sirpa Rantalan ja toiseksi varajäseneksi Päivi 
Raunun.

Toimenpiteet Tiedoksi tehtäviin valituille

Muutoksenhaku Valitusosoitus
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Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

Diaarinumero DESP/107/02.00.01/2020

Esittelijä Tuomiokapituli

Kirkkolain 17 b luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan hiippakuntavaltuuston 
tehtävänä on vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma
sekä talousarvio.

Tuomiokapituli on valmistellut hiippakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 
hiippakunnan talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-
2023.  Toiminta- ja taloussuunnitelmasta on myös laadittu kirkkohallituksen 
ohjeiden mukainen lyhennetty versio liitettäväksi kirkolliskokouksen 
hyväksyttäväksi menevään aineistoon.

Hiippakuntien talousarviokehyksen mukaan kiinteistökulut maksetaan 
todellisen suuruisina ja muihin kuluihin (henkilöstö ja toiminta) tarkoitettu 
kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken seuraavin perustein:

Ensin erotetaan erityisosa, jota maksetaan arkkipiispasta, kuurojen papeista 
ja vankiladiakoneista.

Loppuosa jaetaan seuraavasti:

• Kiinteä osa 62,5 %

• Muuttuva osa 37,5 %, jossa jakoperusteina

o Väkiluku 50 %

o Seurakuntien lukumäärä 25 %

o Matkustusala 25 %

Hiippakuntien talousarviokehyksen mukaan kiinteistökulut maksetaan 
todellisen suuruisina ja muihin kuluihin (henkilöstö ja toiminta) tarkoitettu 
kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken. Espoon hiippakunnan 
kokonaismäärärahaksi ehdotetaan 1.268.500 €. Se on 25.000 euroa 
vähemmän kuin viime vuonna johtuen kirkon keskusrahastomaksun 
alentamisesta. Siihen sisältyvät kiinteistökulut ovat 217.500 €. Vakinaisen 
henkilöstön palkkakulut sekä tuomiorovastin, lääninrovastien ja 
pappisasessoreiden palkkiokulut sivukuluineen ovat yhteensä 912.200 €.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää 

a)  hyväksyä Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-
2023 ja sen lyhennetyn version sekä talousarvion vuodelle 2021,

b) tarkastaa tämän pykälän välittömästi.

Päätös Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Toimenpiteet Lyhyt toimintasuunnitelma kirkolliskokoukselle

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

Diaarinumero DESP/284/00.02.13/2019

Esittelijä Tuomiokapituli

Piispainkokous merkitsi 4.12.2019 tiedoksi työryhmäraportin 
Hiippakuntavaltuustojen kehittäminen ja antoi sen edelleen tiedoksi 
tuomiokapitulien kautta hiippakuntavaltuustoille.

Hiippakuntavaltuusto merkitsi työryhmäraportin tiedoksi kokouksessaan 
25.2.2020 ja siirsi raportin käsittelyn uuden hiippakuntavaltuuston 
ensimmäiseen kokoukseen.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää merkitä tiedoksi ja keskustella 
työryhmäraportista Hiippakuntavaltuustojen kehittäminen

Päätös Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Suunta-hanke ja hiippakunnat

Diaarinumero DESP/256/00.01.03/2019

Esittelijä Tuomiokapituli

Kirkkohallitus käynnisti maaliskuussa 2019 Suunta-hankkeen, jolla tähdätään 
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2017 antaman toimeksiannon mukaisesti 
kirkon kehittämistoiminnan vahvistamiseen. Piispainkokous asetti 29.5.2019 
työryhmän, jonka tavoitteena oli Suunta-hankkeeseen liittyen selvittää 
hiippakuntien keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä Kirkkohallituksen 
kanssa. Selvitys valmistui 23.10.2019. Kokouksessaan 29.10.2019 
piispainkokous merkitsi selvityksen tiedokseen, päätti pyytää Kirkkohallitusta 
ottamaan Suunta-hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa huomioon 
selvityksessä esitetyt toimenpide-ehdotukset sekä lähettää selvityksen 
tuomiokapituleille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Selvityksen mukaan hiippakuntien yhteistyön kehittämisen tulee lähivuosina 
tähdätä mm. toimintaympäristön muutosten ennakointiin, aktiiviseen 
reagointiin sekä toiminnan proaktiiviseen kehittämiseen, olemassa olevan 
osaamisen täysimääräiseen käyttöön ja jatkuvaan kehittämiseen, 
niukkeneviin resursseihin varautumiseen sekä ulkopuolisen rahoituksen 
mahdollisuuksien vahvistamiseen. 

Selvityksen keskeiset ehdotukset hiippakuntien osalta voidaan tiivistää 
seuraavasti:

 Hiippakuntien keskinäistä ja Kirkkohallituksen kanssa tehtävää 
yhteistyötä tulee vahvistaa, vaikka toimilla ei olisikaan merkittäviä 
kustannusvaikutuksia. Erityisesti hiippakuntien on syytä arvioida, onko
niiden keskinäisellä ja Kirkkohallituksen kanssa tehtävällä yhteistyöllä 
tarpeen kartoittaa taloushallinnon prosessien nykytilaa.

 Hiippakuntien tulee vertailla koulutustoimintaansa, yhdenmukaistaa 
sitä tarkoituksenmukaisin osin sekä arvioida sen tavoitteita. 
Yhteistyötä Kirkkohallituksen eri osastojen sekä suurten seurakuntien 
ja seurakuntayhtymien kanssa tulee edistää koulutustoiminnan 
tarkoituksenmukaisen vastuunjaon kehittämiseksi. Koulutuksen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon kirkon strategiset tavoitteet. 

 Hiippakunnilla tulee olla vahva edustus Kirkon kehityspalveluiden 
kehittämisverkostossa ja eri tilannekuvaprosesseissa. 

 Hiippakuntien tulee edelleen tukea seurakuntatyöyhteisöjen 
kehittämistä ja kantaa erityistä huolta seurakuntien valmiudesta 
muutosjohtamiseen. Tehtävä edellyttää kirkon eri toimijoiden 
yhteistyön syventämisen ohella riittävien resurssien turvaamista 
hiippakunnille.

 Hiippakuntien riittävän erityisosaamisen turvaamiseksi niiden tulee 
kehittää yhteistyötään, vuorovaikutteista tavoiteasetteluaan, 
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asiantuntijuuden monipuolisuuteen pohjautuvan keskinäisen 
erikoistumisen mahdollisuuksiaan ja rekrytointitoimintaansa.

Selvityksessä esitetään lisäksi, että Kirkkohallitus tilaa ulkopuolisen tahon 
tekemän osaamiskartoituksen, jossa selvitetään kirkon koko kentässä olevaa 
asiantuntemusta sekä arvioidaan sen tarkoituksenmukaista sijoittumista ja 
kehittämistarpeita seurakuntien palvelemisen ja kirkon yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden näkökulmasta.

Selvityksestä ja sen toimenpide-ehdotuksista käytiin keskustelu 
hiippakuntadekaanien ja Kirkon koulutuskeskuksen johdon vuotuisessa 
neuvottelussa Järvenpäässä 27.11.2019. Tällöin todettiin, että mikäli Kirkon 
kehityspalvelut -hanke toteutuu prosessin tässä vaiheessa kaavaillussa 
muodossa, on luonnollista, että hiippakunnilla tulee olemaan monin tavoin 
merkittävä rooli Kehityspalveluiden puitteisiin rakentuvissa verkostoissa. 
Tyydytyksellä pantiin merkille selvityksen painotus, jonka mukaan 
hiippakuntien ei voida olettaa ylläpitävän tai kehittävän nykyisen kaltaisia 
seurakuntien ja niiden työyhteisöjen tukitoimia, jos niiden resursseja 
samanaikaisesti vähennetään olennaisella tavalla. Koulutustoiminnan 
yhdenmukaistamisen ja arvioinnin kohdalla todettiin, että sitä on tehty 
säännönmukaisesti tähänkin saakka. Sama koskee yhteistyötä muiden 
kirkollisen koulutuksen järjestäjätahojen kanssa. Epäselvänä pidettiin 
viittausta kytkökseen hiippakuntien erityisosaamisen ja rekrytointitoiminnan 
välillä, mikäli sillä tarkoitetaan, että hiippakuntien rekrytoinnin tulisi profiloitua 
niiden yhteisestä ”osaamispoolista” käsin. Koska etenkin hiippakuntien 
toimintaympäristöt poikkeavat toisistaan merkittävästi, tätä ei pidetty 
tarkoituksenmukaisena toimintatapana. Koko kirkon kentän kattavan 
osaamiskartoituksen teettäminen esitetyssä muodossa arvioitiin ylimitoitetuksi
sekä hankkeen laajuuden ja hankaluuden, siitä saatavan hyödyn että ilmeisen
kalleuden tähden.

Hiippakuntavaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi kokouksessaan 25.2.2020 
ja päätti siirtää sen käsiteltäväksi uuden hiippakuntavaltuustoon 
ensimmäiseen kokoukseen.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää merkitä tiedoksi piispainkokouksen 29.5.2019 
perustaman työryhmän selvityksen Hiippakunnat ja Suunta-hanke.

Päätös Hiippakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi piispainkokouksen 29.5.2019 
perustaman työryhmän selvityksen Hiippakunnat ja Suunta-hanke.

Hiippakuntavaltuuston toiminnan kehittämistä varten asetettiin työryhmä: 
Pentti Aspila, Jaakko Rahja, Lea Ahonen, Sirpa Rantala ja Päivi Raunu. 
Työryhmä valmistelee seuraavaan hiippakuntavaltuuston kokoukseen 
ajatuksia toiminnan kehittämisestä.

Lisätiedot hiippakuntadekaani Kai Peltonen, 050 407 7963, kai.peltonen@evl.fi
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Muut asiat

Keskustelu uuden hiippakuntavaltuustokauden tavoitteista

Hiippakuntavaltuusto keskusteli valtuustokauden tavoitteista, joita käsiteltiin 
osittain myös § 1214 kohdalla. Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan 
hiippakuntavaltuusto käynnistää vuoden 2020 aikana strategisen keskustelun,
jonka tavoitteena on selkiyttää hiippakuntavaltuuston roolia Espoon 
hiippakunnassa. Keskustelun pohjamateriaalina käytetään kahta loppuvuonna
2019 valmistunutta Piispainkokouksen mietintöä, joista toinen koskee 
hiippakuntavaltuustojen roolia ja toinen hiippakuntia ja Suunta-hanketta.

Seuraavan hiippakuntafoorumin suunnittelu 

Hiippakuntafoorumi järjestetään marraskuussa. Foorumin yhteyteen 
integroidaan nuorten vaikuttajaryhmien toiminta.

Hiippakuntafoorumin aiheena on koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan 
vaikutukset työntekoon seurakunnissa ja koko kirkossa. Poikkeustilassa 
toimiminen, erityisesti siirtyminen monia digitaalisia alustoja käyttävään 
tavoittavaan työhön tuli nopeasti osaksi jokaisen seurakunnan työtä. 
Poikkeustila on tarjonnut mahdollisuuden tarkastella kriittisesti totuttuja ja 
uusia työtapoja sekä tuottanut joukon kokemuksia ja oivalluksia 
työskentelytavoista, toimista ja prosesseissa, joita kannattaa hyödyntää eri 
tavoin olojen normalisoiduttuakin.

Hiippakuntafoorumia valmistelee työryhmä, jonka jäseniksi 
hiippakuntavaltuusto valitsi Kirsi Nummen, Iida Rotkon, Juha Pitkän ja Kati 
Pirttimaan. Puheenjohtaja Pentti Aspila on ryhmän koollekutsuja.
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Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45

Kokouksen puolesta

Jouni Mykkänen Pentti Aspila
puheenjohtaja puheenjohtaja
§8§9 §10§16

Katriina Salo
sihteeri

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

Iida Rotko Saila Sutinen
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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