
  
 
 

   
 
 
 

 

 Kantelu Teemu Laajasalon esiintymisestä YleLeaks-ohjelmassa vuonna 2015. Tapio Tuo-
maala 

Diaarinumero DHEL/409/01.01.02/2017 

Esittelijä vs. lakimiesasessori Jussi Lilja 

Perustelut Kantelussa Tuomaala kysyy, onko ollut sopivaa kirkon julkisuuskuvan kan-
nalta, että Teemu Laajasalo on esiintynyt YleLeaks -ohjelmassa, jossa monta 
kertaa pilkattiin Jeesusta ja pilkattiin tavalla, joka on rienaavaa. Varsinainen 
ylilyönti tapahtui, kun Laajasalo piikitteli entistä sisäministeri Kari Rajamäkeä. 
Kantelun aineistona on ohjelmasta kertovat lehtijutut ja nettilinkit.  
 
Helsingin sanomien verkkosivuilla on 29.3.2015 julkaistu artikkeli asiasta.  
 
Arviointia 
Hallintolain 53 b §:n 3 mom. mukaan kahta vuotta vanhemmasta asiasta teh-
tyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityisiä syitä. 
  
Tuomaalan kantelu on tehty yli kaksi ja puoli vuotta ohjelman ja sen jälkeisten 
lehtijuttujen jälkeen. Kantelu on tehty kirkkoherra Teemu Laajasalon aloitettua 
piispan virassa.  
 
Helsingin tuomiokapituli on vuonna 2013 myöntänyt Teemu Laajasalolle sivu-
toimiluvan koulutus-, konsultointi-, keskustelu- ja esiintymistilaisuuksia varten. 
Sivutoimilupa-anomusta varten seurakuntaneuvosto antaa lausunnon. Kirkko-
lain 6 luvun 30 §:n 2 momentin mukaan ”viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi 
tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luotta-
musta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän 
asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, 
joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei 
saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmiste-
lemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.” Sivutoi-
milupa voidaan myös peruuttaa. Kirkkoherra Teemu Laajasalon esiintyminen 
television lauantai-illan viihdeohjelmassa on ollut näkyvää ja siksi sekä Kallion 
seurakuntaneuvoston ja tuomiokapitulin tiedossa. 
 
Vuonna 2016 Teemu Laajasalo on hiippakunnan papiston äänestyksessä va-
littu tuomiokapituliin pappisasessoriksi ja vuonna 2017 Helsingin seurakun-
tayhtymän johtajaksi. Vuonna 2017 toimitetussa Helsingin piispan vaalissa on 
Laajasalo saanut enimmät äänet.  

 Tuomiokapituli katsoo, että asiassa ei ole erityisiä syitä tutkia kahta vuotta 
vanhempaa hallintokantelua. 

Oikeusohjeet  
Hallintolaki 53 b § 3 momentti. 

Esitys Tuomiokapituli jättää ottamatta tutkittavaksi Tapio Tuomaalan piispa Teemu 
Laajasaloa koskevan kantelun.  

Päätös  



  
 
 

   
 
 
 

 

Toimenpiteet Pöytäkirjanote: Tapio Tuomaala, Teemu Laajasalo. 

Muutoksenhaku Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei hallintolain 53 d § saa hakea 
muutosta valittamalla. 


