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Kelpoisuuspäätös ja lausunto Pakilan seurakunnan kirkkoherran virkaa hakeneista 
 
Tuomiokapituli totesi Pakilan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran virkaan kelpoisiksi hakijoiksi  
seuraavat henkilöt: Satu-Elina Ansas, Jari Flink, Kaisa Heininen, Anna-Kaisa Inkala, Markku  
Komulainen, Tero Kuparinen, Juha Ropponen, Tuomo Törmänen, Tiia Valve-Tuovinen, Leena  
Väyrynen-Si, Henrik Wikström ja Antti Yli-Opas. 
 
Tuomiokapituli antoi Pakilan seurakunnalle lausunnon hakijoista viran täyttämistä 
varten. 
 
Haastatellut hakijat on jaettu kolmeen ryhmään sen mukaan, miten heidän taitonsa ja kykynsä vastaavat 
haettavana olevan Pakilan seurakunnan kirkkoherran viran vaatimuksia ja seurakunnan lausumia erityisiä 
tarpeita. Heidät on lueteltu kussakin ryhmässä aakkosjärjestyksessä. Vertailussa on otettu huomioon sekä 
hakemusasiakirjoissa annetut tiedot että haastattelutilanne. 
 
I Täyttävät erinomaisesti viran erityiset tarpeet 
Hakijat Kaisa Heininen, Markku Komulainen ja Antti Yli-Opas täyttävät erinomaisesti viran vaatimukset ja 
erityiset tarpeet. Heistä jokaisella on vahvaa ja kattavaa näyttöä Pakilan seurakunnan kirkkoherran virassa 
tarvittavista taidoista ja kyvyistä. Kukin heistä on toiminut vastuullisissa ja vaativissa johtamis- ja 
esimiestehtävissä ja osoittanut kykynsä edistää yhteisöllistä toimintaa, toimia hengellisenä ja 
henkilöstöjohtajana, hoitaa taloushallintoa tuloksekkaasti ja vastuullisesti, viestiä ja verkostoitua, kehittää 
ja johtaa yhteisöä tavoitteellisesti, joustavasti ja ihmisläheisesti sekä työskennellä avarakatseisesti, 
innovatiivisesti ja yhteistyöhakuisesti. 
 
Heinisellä vahvuutena on helsinkiläisen seurakuntaelämän ja toimintaympäristön erinomainen tuntemus; 
Komulaisella perusteellinen johtamiskoulutus ja monipuolinen johtamiskokemus; ja Yli-Oppaalla vankka 
kirkollinen ja teologinen lisäkoulutus sekä Pakilan seurakunnan toiminnalliseen profiiliin soveltuva 
erityisosaaminen. 
 
II Täyttävät hyvin viran erityiset tarpeet 
Hakijat Satu-Elina Ansas, Anna-Kaisa Inkala, Juha Ropponen, Tuomo Törmänen, Tiia Valve-Tuovinen ja 
Henrik Wikström täyttävät hyvin viran vaatimukset ja erityiset tarpeet. Heistä jokaisella on 
varteenotettavaa näyttöä Pakilan seurakunnan kirkkoherran virassa tarvittavista taidoista ja kyvyistä. Heistä 
jokainen on toiminut kirkkoherrana, vt./vs. kirkkoherrana, lähiesimiehenä, tiimivastaavana tai 
toiminnanjohtajana. Heistä jokaisella on myös muuta Pakilan seurakunnan kirkkoherran viranhoidossa 
tarvittavaa keskeistä osaamista erilaisin persoonallisin painotuksin. Kokemus on kuitenkin niukempaa tai 
kyky soveltaa osaamistaan Pakilan seurakunnan tarpeisiin on vähäisempää kuin edellisen ryhmän 
henkilöillä. Selvimmin viran vaatimuksiin ja seurakunnan erityisiin tarpeisiin vastaa Ansas. 
 
III Täyttävät kohtalaisesti viran erityiset tarpeet 
Hakijat Petri Flink, Tero Kuparinen ja Leena Väyrynen-Si täyttävät vain kohtalaisesti viran vaatimukset ja 
erityiset tarpeet. Heidän kokemuksensa johtotehtävistä on vähäinen tai suppea, ja heillä on vain osittaista 
näyttöä Pakilan seurakunnan kirkkoherran virassa tarvittavista taidoista ja kyvyistä. 


