
Sodankylän seurakunta on hieman alle 7000 jäsenen 
seurakunta keskellä Lappia. Seurakunta julistaa haettavaksi 

TALOUSPÄÄLLIKÖN 
 VIRANSIJAISUUDEN  
ajalle 1.10.2021-31.7.2022

Talouspäälliköllä tulee olla yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu 
virkaan soveltuva tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön 
talouteen ja seurakuntahallinnon tuntemus.

Vaihtoehtoisesti talouspäälliköllä tulee olla kaupallisen alan opistotasoinen 
tai muu virkaan soveltuva koulutus sekä riittävä seurakuntahallinnon tun-
temus, perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja seurakunnan talouden-
hoidon keskeisissä tehtävissä hankittu pitkäaikainen kokemus.

Talouspäällikölle kuuluvat tehtävät on määritelty tarkemmin Sodankylän 
seurakunnan talouspäällikön johtosäännössä.

Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän J20 
mukainen. Sijaisuuteen valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista 
esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakijan edel-
lytetään olevan Suomen kansalainen sekä Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon jäsen.

Hakemukset liitteineen (cv sekä tutkinto- ja työtodistukset) on jätettävä 
kirjallisena 31.07.2021 klo 16.00 mennessä osoitteella Sodankylän seu-
rakunta, Kirkkoneuvosto, Papintie 2, 99600 Sodankylä. Kuoreen merkintä 
”talouspäällikön viransijaisuus”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Mahdolli-
set haastattelut suoritetaan elokuussa.

Lisätietoja virasta antavat talouspäällikkö Janne Haurinen  
puh. 0400 190 379, s-posti: janne.haurinen@evl.fi tai kirkkoherra Hanna 
Kuusela, puh. 0400 190 387, s-posti: hanna.kuusela@evl.fi.

Sodankylän seurakunta on noin 7000 jäsenen seura-
kunta keskellä Lappia. Seurakunta julistaa haettavaksi 

TALOUSPÄÄLLIKÖN 
VIRANSIJAISUUDEN
ajalle 2.1.–30.6.2018

Talouspäälliköllä tulee olla yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu 
virkaan soveltuva tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön 
talouteen ja seurakuntahallinnon tuntemus.
Vaihtoehtoisesti talouspäälliköllä tulee olla kaupallisen alan opistotasoi-
nen tai muu virkaan soveltuva koulutus sekä riittävä seurakuntahallinnon 
tuntemus, perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja seurakunnan talou-
denhoidon keskeisissä tehtävissä hankittu pitkäaikainen kokemus.
Talouspäällikölle kuuluvat tehtävät on määritelty tarkemmin Sodankylän 
seurakunnan talouspäällikön johtosäännössä.
Palkkaus on kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän J20 
mukainen (3 218,76 € / kk). Sijaisuuteen valitun on ennen viransijaisuu-
den vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden-
tilastaan. Hakijan edellytetään olevan Suomen kansalainen sekä Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Hakemukset liitteineen (cv sekä tutkinto- ja työtodistukset) on jätettävä 
kirjallisena 13.12.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella Sodankylän 
seurakunta, Kirkkoneuvosto, Papintie 2, 99600 Sodankylä. Kuoreen mer-
kintä ”talouspäällikön viransijaisuus”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. 
Mahdolliset haastattelut suoritetaan 20.12.2017 klo 9–12.
Lisätietoja virasta antavat talouspäällikkö Janne Haurinen puh. 0400 190 379, 
s-posti: janne.haurinen@evl.fi tai kirkkoherra Hanna Kuusela,
puh. 0400 190 387, s-posti: hanna.kuusela@evl.fi.


