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KANTELU EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE 
 
 
Kantelijan nimi ja osoite puhelin (päivisin) 
 
Ihmisoikeusliitto ry      
Simonkatu 8, 6 krs. 
00100 Helsinki   
 
 
Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys 
 
Pomarkun seurakunta, kirkkoherra Hannu Anttoora ja talouspäällikkö Heikki Kulmala 
Vaasan seurakuntayhtymä, kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho ja toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck 
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka ja vastaava 
tiedottaja Hanna Lehtonen 
Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, kiinteistöpäällikkö Kalevi Lindfors 
Lemin seurakunta, kirkkoherra Lea Karhinen ja talouspäällikkö Elvi Sinkko 
 
 
Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena 
 
Pomarkun seurakunta, Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Vaasan seurakuntayhtymä, 
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja Lemin seurakunta hakevat avoimilla työpaik-
kailmoituksilla ei-hengellistä työtä tekeviä työntekijöitä virkoihin. Hakuilmoitusten mukaan hakijoilta 
vaaditaan evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä ja joissain tapauksissa heidän vaaditaan olevan kon-
firmoituja.    
 
 
Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui 
 
Pomarkun seurakunta hakee avoimella ilmoituksella talouspäällikköä virkaan. Hakuilmoituksen mu-
kaan hakijan on oltava konfirmoitu ev.lut. seurakunnan jäsen. Hakuaika virkaan päättyy 25.9.2014 
 
Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä hakee avoimella ilmoituksella isännöitsijää virkaan. 
Hakuilmoituksen mukaan hakijan on oltava ev.lut. seurakunnan jäsen. Hakuaika virkaan päättyy 
29.9.2014.  
 
Vaasan seurakuntayhtymä hakee avoimella ilmoituksella pääemäntää ja emäntää virkoihin. Hakuil-
moituksen mukaan hakijoiden on oltava konfirmoituja ev.lut. seurakunnan jäseniä. Hakuajat virkoihin 
päättyvät 26.9.2014.  



 

 

 

 
Ylä-Savon seurakuntayhtymän viestintäyksikkö hakee tiedottajan sijaista vuorotteluvapaan ajaksi 
Hakuilmoituksen mukaan hakijan on oltava konfirmoitu ev.lut. seurakunnan jäsen. Hakuaika virkaan 
päättyy 19.9.2014.  
 
Lemin seurakunta hakee avoimella ilmoituksella talouspäällikköä virkaan. Hakuilmoituksen mukaan 
hakijan on oltava konfirmoitu ev.lut. seurakunnan jäsen. Hakuaika virkaan päättyy 26.9.2014 
 
 
Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen 
 
Seurakunnissa on sekä työsopimussuhteisia että virkasuhteisia tehtäviä.  
 
Kirkkolain mukaan vain evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen on kelpoinen virkasuhteeseen.  
 
Sen sijaan työsopimussuhteessa kirkon jäsenyyttä voidaan edellyttää vain työssä, johon liittyy kirkol-
lisia toimituksia, diakoniaa tai opetusta. Näin myös oikeusasiamies on katsonut aikaisemmassa rat-
kaisussaan, jossa todettiin ettei kirkko voi vaatia kirkon jäsenyyttä esimerkiksi it-asiantuntijalta (AOA 
Pajuojan päätös 5.5.2011, dnro 4649/4/09). Teknisessä työssä ilman liittymää kirkkolain mukaisiin 
hengellisiin toimintoihin ei ole perusteltua vaatia kirkon jäsenyyttä.  
 
Kuntalain mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.  Vaikka kysei-
set tehtävät on hakuilmoituksissa ilmoitettu viroiksi eikä työsopimussuhteisiksi tehtäviksi, ei kaikissa 
niissä voida katsoa olevan kyse julkisen vallan käytöstä (esimerkiksi emännän tehtävä).  

Ihmisoikeusliitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä harkitsemaan, johtaako tämä käytäntö tosi-
asialliseen syrjintään. Kirkkolakia on tulkittava perus- ja ihmisoikeusoikeusmyönteisesti. 

Lisäksi Ihmisoikeusliitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä ottamaan kantaa siihen, koskevatko 
kelpoisuusvaatimukset myös viransijaisuuksia. 

Ihmisoikeusliitto ry toivoo eduskunnan oikeusasiamiehen ottavan asiaan kantaa, ja ryhtyvän toimen-
piteisiin toimivaltuuksiensa puitteissa. Työpaikkailmoitukset ovat tämän kantelun liitteenä.  
 
 
 
Helsingissä syyskuun 16. päivänä 2014 
 
Ihmisoikeusliitto ry 
 
 
Päivi Mattila 
pääsihteeri 
 
Lisätiedot:  
tutkimuspäällikkö Milla Aaltonen, milla.aaltonen@ihmisoikeusliitto.fi, p. 044 742 0405 
 
 
 


