
 

 
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä 14.4.2021 
 

Julistetaan haettavaksi 
Tuomiokapituli julistaa haettavaksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin viran. 
Tuomiokapitulin lakimiesasessoriksi on kelpoinen oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon 
kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut henkilö, joka on 
perehtynyt hallintoon. Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista 
taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavan tulee olla Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 702 mukaan, 
viran peruspalkka on 5173,01 euroa, lisäksi maksetaan kokemuslisää riippuen työkokemuksen määrästä. 
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika. Valitun 
on ennen viran vastaanottamista esitettävä tuomiokapitulin osoittamalta lääkäriltä saatu lausunto 
terveydentilastaan. Hakuaika virkaan päättyy keskiviikkona 12.5.2021 klo 15.00. Viran hakijoita 
pyydetään varautumaan haastatteluun 1.6.2021. Hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR-järjestelmässä. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2021  
Seuraavat istunnot: 29.4., 27.5., 15.6., 19.8., 16.9., 12.10., 23.11. ja 14.12. Istunnon käsittelyyn tulevat 
asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon maanantaina. 
Ordinaatiopubliikit ovat 27.5. ja 23.11. 
 

Istunnot ja publiikit vuonna 2022 
Seuraavat istunnot: 18.1., 3.2., 10.3., 26.4., 19.5., 14.6., 18.8., 16.9., 11.10., 17.11. ja 15.12. Istunnon 
käsittelyyn tulevat asiakirjat on toimitettava tuomiokapituliin viimeistään istuntoa edeltävän viikon 
maanantaina. Ordinaatiopubliikit ovat 19.5. ja 17.11. 

 
Hiippakuntavaltuusto 2021 ja 2022 

Hiippakuntavaltuusto kokoontuu 3.6.2021, 28.2.2022 ja 30.5.2022. Aloitteet tulee lähettää kirjallisena 
tuomiokapituliin viimeistään kuusi viikkoa ennen hiippakuntavaltuuston kokousta. 
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2021 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 30.5. ja 5.12.2021. 
Seurakuntien tulee lähettää tuomiokapitulille vokaatiot pappisvirkaan syksyllä viimeistään 23.9.2021. 
Anomukset diakonian virkaan vihkimiseksi tulee lähettää Espoon hiippakunnan piispalle syksyllä 
viimeistään 23.9.2021.  
 

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset vuonna 2022 
Pappis- ja diakonian virkaan vihkimykset toimitetaan Espoon tuomiokirkossa 29.5. ja 4.12.2022. 
 
 

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Kirkkokatu 10, PL 203, 02771 ESPOO 
puhelin (09) 1802 080, espoo.tuomiokapituli@evl.fi, www.evl.fi/espoonhiippakunta 
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