
 

 

Kirkollishallituksen istunto 3.2.2021 
Pöytäkirja 
 
*** 

 
Aika:       3.2.2021 klo 13.00-13.45 
Paikka:        Teams-kokous 
Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, 

kirkkoherra Marko Patronen, nunna Elisabet, Anna-Katriina Salmikangas,  
Matti Tolvanen 

Esittelijät: palvelukeskuksen johtaja Hannele Meskus, palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, 
kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov, kiinteistöpäällikkö Matti Rouvinen 

 
Sihteeri: Asta Hyttinen 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
1 
Vuoden 2020 kirkolliskokouksen päätöksiin liittyvät toimenpiteet 
 
Kirkolliskokouksen pöytäkirjan järjestyksen mukaan 
 
Asia 5. Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021 – 2025  
 
Sivistysvaliokunnan mietintö  
 
Päätösesitys 
Sivistysvaliokunta esittää, että kirkolliskokous hyväksyy Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja 
toimintasuunnitelman seuraavassa muodossa:  
 
Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma 2021 – 2025 
 
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua 
te ette saa aikaan mitään” (Joh. 15:5). 
 
MISSIO:  
Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen tehtävänä on julistaa ilosanomaa 
Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua kantamaan vastuuta koko luomakunnasta.  
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VISIO:  
Kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko. 
 
ARVOT:  
Lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus. 
 
Tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla visio saavutetaan:  
 
KUTSUVA KIRKKO  
 
"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13). 
 

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.   
2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumala-

suhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi. 
3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi 

aktiiviseen toimintaan. 
4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten 

vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi. 
 
KUKOISTAVA KIRKKO 

 
”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät” (Room. 12:12). 
 

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja 
vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.  

2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta. 
3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävän kehityksen edistämisessä. 
4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden 

pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.  
 
Kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava kirkko, joka toimii ekumeenisesti ympäröivässä 
yhteiskunnassa. 
 
”Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä” (Fil. 
3:13). 
 
Päätöksen perustelut 
 
Sivistysvaliokunta kiittää strategian valmistelutyöryhmää sen tekemästä kattavasta työstä, joka toimi 
hyvänä pohjana valiokunnan jatkovalmistelulle. Sivistysvaliokunta pitää tärkeänä, että uusi strategia on 
mahdollisimman helppolukuinen, tiivis ja selkeä. Siksi valiokunta on päätynyt esittämään tavoite- ja 
toimintasuunnitelman yllä olevassa muodossa huoneentauluna. Sivistysvaliokunta toivoo sen 
soveltamisen olevan osa kirkon jokapäiväistä työtä. Tavoitteenamme on ollut helpottaa erityisesti kirkon 
johtoa ja työntekijöitä strategian käytännön toteuttamisessa ja seurannassa. 
 

Vastaesitys kohta 5: Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma (strategia) vuosille 2021–2025 
 
Ehdotamme, että kirkollishallituksen esitys hyväksytään ilman muutoksia Suomen ortodoksisen kirkon 
tavoite- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2021–2025 (esityslistan liite 5).  
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Kirkollishallituksen esityksessä tavoite- ja toimintasuunnitelma on tiivistetty yhdelle sivulle, jota voidaan 
käyttää taulumaisesti. Sen lisäksi kunkin tavoitteet sisällöt on avattu selkeästi 

 
Myös arvot on esitetty huoneentaulun muodossa. Niiden merkitykset on myös avattu, mikä tekee niiden 
soveltamisen ja yhteisen tulkinnan helpoksi. 

 
Perustelut 
Sivistysvaliokunta on todennut vuonna 2019 kirkolliskokoukselle antamassaan mietinnössä, että kirkon 
strategiatyöryhmän esittämä visio ”elinvoimainen ja kasvava Kristuksen kirkko” ja sen perustana olevat 
päälinjaukset ovat hyvä pohja jatkotyölle. Sivistysvaliokunta totesi, että strategian on oltava riittävän 
konkreettinen ja että hiippakunta- ja seurakuntatasolla pystytään sitoutumaan strategian toteuttamiseen.  
Ortodoksisen kirkon strategiatyöryhmä on työstäessään strategiaa ottanut huomioon 
sivistysvaliokunnan strategialle esittämät vaatimukset. Strategiaryhmä on valmistelun aikana kuullut eri 
toimijoita, joilta se on saanut arvokkaita kommentteja ja täydennysehdotuksia.  
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Kirkollishallituksen esitys kirkon strategiasta antaa niin hiippakunta- kuin seurakuntatasollakin selkeät ja 
toteutettavat suuntaviivat kirkon ydintehtävän toteuttamiseen ja vaalimiseen. Lisäksi ehdotus sisältää 
käytännön ehdotuksen strategiaseurantaan sivistysvaliokunnan 2019 mietinnössä esitetyn toiveen 
mukaisesti. 
Muina perusteluina viittaan kirkolliskokouksen asiakirjoihin 5 ja 5a, joissa esitetään strategia, taustat ja 
perustelut. 
 
Päätös: 
Äänestystulos jaa 19, ei 16. Esitys hyväksyttiin valiokunnan mietinnön mukaisesti. 
 

Toimenpiteet: 

Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2025 ohjaa kirkollishallituksen, 

palvelukeskuksen, hiippakuntien ja seurakuntien toimintaa. 

 

Tavoite- ja toimintasuunnitelma on johtamisen tärkein työväline ja kaikkien päätösten 

tulee perustua siihen. 

 

Tavoite- ja toimintasuunnitelman 2021-2025 toteutuminen edellyttää toteutumisen 

seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia. 

 

Päätös: 

Merkitään tiedoksi. 

 

Asia 7. Lakityöryhmän esitykset lain ja kirkkojärjestyksen muutoksista 
 
Lakivaliokunnan mietintö 

11 §  

Päätösesitys 

Lakivaliokunta esittää, että hiippakunnat kirjoitetaan 1 momentissa aakkosjärjestyksessä, jolloin pykälä 
muuttuu muotoon ”Suomen ortodoksinen kirkko muodostuu Helsingin, Kuopion ja Karjalan sekä 
Oulun hiippakunnista. Hiippakunnat ovat kirkolliselta asemaltaan metropoliittakuntia.”  

Päätöksen perustelut  

Muutosesitys vastaa voimassa olevaa hiippakuntajakoa. 

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 

12 § 

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää, että kirjoitetaan seurakunnat aakkosjärjestyksessä, jolloin pykälä muuttuisi 
muotoon: 
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”Helsingin hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Helsingin, Kaakkois-Suomen ja Turun 
ortodoksiset seurakunnat.  

Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, 
Saimaan, ja Taipaleen ortodoksiset seurakunnat. Lisäksi hiippakuntaan kuuluvat Lintulan ja Valamon 
luostarit. 
Oulun hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Kajaanin, Lapin, Oulun ja Tampereen 
ortodoksiset seurakunnat.”  

Päätöksen perustelut  
 
Päätösesitys vastaa voimassa olevaa seurakuntajakoa, joka on päätetty 9.4.2019 ja 8.10.2019 sekä 
25.11.2019 kirkollishallituksen kokouksissa. 
 
Päätös: 
Mietinnön mukaan. 
 
13 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää, että pykälää ei muuteta.  

Päätöksen perustelut  

Yhdistymissopimukset vahvistaa kirkollishallitus osana seurakuntajaon muuttamista koskevaa päätöstä 
ja sopimuksia tulee noudattaa ilman, että siitä erikseen säädetään kirkkojärjestyksessä. 

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 
 
14 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää, että pykälää ei muuteta.  

Päätöksen perustelut  

Pykälä koskee väliotsikon mukaisesti yhteistoimintaa. Lakivaliokunta huomauttaa, että viranomainen voi 
aina antaa ohjeita ilman, että siitä on erikseen laissa säädetty. 

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 
 
15 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää, että pykälää ei muuteta.  
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Päätöksen perustelut  

Kirkollishallituksen mandaatista perustaa ja lakkauttaa kappeliseurakuntia sekä kappeliseurakunnan 
alueen muuttamisesta säädetään ortodoksisesta kirkosta annetun lain 9 §:ssä. Lakivaliokunta 
huomauttaa, että kirkollishallituksen esitys on ristiriidassa ortodoksisesta kirkosta annetun lain kanssa.  

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 

16 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää, että pykälää ei muuteta.  

Päätöksen perustelut  

Kirkkojärjestyksen 16 §:ssä säädetään kappelineuvostosta ja 18 §:ssä kappeliseurakunnan ohjesäännöstä.  

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 

17 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää pykälää muutettavaksi siten, että ensimmäinen virke jää sekä toinen ja kolmas 
virke poistetaan. Näin ollen pykälässä säädettäisiin: ”Kappeliseurakuntaa varten on määrättävä yksi tai 
useampi seurakunnan pappi.”  

Päätöksen perustelut  

Toinen virke poistetaan, koska se on ohjeellinen ja kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin. Kolmas virke 
poistetaan, koska papin, diakonin ja kanttorin valinnasta päättää seurakuntavaltuusto ortodoksisesta 
kirkosta annetun lain 63 §:n perusteella.  

Päätös: 
Asian osalta tehtiin vastaehdotus, joka käsiteltiin asiakohdassa viimeisenä. 

18 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää, että pykälä jätetään muuttamatta.  

Päätöksen perustelut  

Kirkkojärjestyksen 16 §:ssä säädetään kappelineuvostosta ja 18 §:ssä kappeliseurakunnan ohjesäännöstä. 
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Päätös: 
Mietinnön mukaan. 

19 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää, että ensimmäisen momentin ensimmäinen virke poistetaan.  

Toista momenttia esitetään muutettavaksi seuraavan muotoon: ”Kappelineuvostolla on aloiteoikeus 
kappeliseurakuntaa varten lahjoitetun tai testamentilla annetun taikka lahjoitusvaroin hankitun sekä 
sellaisen omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä”  

Päätöksen perustelut  

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 56 §:n mukaan seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnan 
päätösvaltaa. Kirkkojärjestyksen 87 §:n mukaan vastuu seurakunnan talouden hoidosta kuuluu 
seurakunnanvaltuustolle. 

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 

21 §  

Päätösesitys  

Lakivaliokunta esittää vaalialueiden kirjoittamista aakkosjärjestykseen. Pykälää esitetään muutettavan 
muotoon:  

”Papiston edustajien vaalin vaalialueet ovat seuraavat:  

1) Helsingin hiippakunnassa Helsingin I vaalialue, johon kuuluu Helsingin seurakunta ja Helsingin II 
vaalialue, johon kuuluvat Helsingin hiippakunnan muut seurakunnat; 
2) Kuopion ja Karjalan hiippakunnan vaalialue, johon kuuluvat Kuopion ja Karjalan hiippakunnan 
seurakunnat; sekä  
3) Oulun hiippakunnan vaalialue, johon kuuluvat Oulun hiippakunnan seurakunnat. Luostarit kuuluvat 
siihen vaalialueeseen, jonka alueella ne sijaitsevat.”  

Päätöksen perustelut  

Lähetekeskustelussa mainittujen pykälien lisäksi esitetään 21 § johdonmukaisuuden vuoksi muutettavan 
aakkosjärjestykseen. 

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 

27 §  

Päätösesitys  
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Lakivaliokunta esittää muutettavaksi pykälä seuraavaan muotoon:  

”Maallikkojen edustajien vaalialueet ovat seuraavat: 
1) Helsingin hiippakunnan I vaalialue, johon kuuluu Helsingin seurakunta, vaalipaikkana Helsingin 
kaupunki, ja Helsingin hiippakunnan II vaalialue, johon kuuluvat Kaakkois-Suomen ja Turun 
seurakunnat, vaalipaikkana Lappeenrannan kaupunki; 
2) Kuopion ja Karjalan hiippakunnan I vaalialue, johon kuuluvat Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan 
seurakunnat sekä Lintulan ja Valamon luostarit, vaalipaikkana Kuopion kaupunki, sekä Kuopion ja 
Karjalan hiippakunnan II vaalialue, johon kuuluvat Joensuun ja Taipaleen seurakunnat, vaalipaikkana 
Joensuun kaupunki; sekä  
3) Oulun hiippakunnan vaalialue, johon kuuluvat Kajaanin, Lapin, Oulun ja Tampereen seurakunnat, 
vaalipaikkana Oulun kaupunki.”  

Päätöksen perustelut  

Johdonmukaisuuden vuoksi esitetään muutettavan aakkosjärjestykseen.  

Vastaehdotus 
 
17 § Hiippakunnan piispa nimittää seurakunnanvaltuuston valitseman papin kappeliseurakunnan 
papiksi. 
  
Perustelut: 
Lakivaliokunnan mietinnössä jää epäselväksi, kuka määrää papin/papit kappeliseurakuntaan. 
Piispan tehtävää papistonsa suhteen ei voida sivuuttaa. Hänen täytyy voida vaikuttaa papin valintaan 
hiippakunnassaan. 
  
Kirkolliskokousedustajat: 
Heikki Huttunen 
Ioannis Lampropoulos 
Juha Riikonen 
Mikael Sundkvist 
 
Päätös: 
Äänestystulos jaa 8, ei 27. Vastaehdotus hyväksyttiin ja asia palautettiin lakivakiokunnan uudelleen 
käsiteltäväksi. 

 

Asia 7. Kirkkojärjestyksen muutokset 
 
Lakivaliokunnan mietintö  
 
Lakivaliokunta kuuli Arkkipiispaa, Metropoliitta Arsenia sekä Metropoliitta Eliaa muutosehdotuksen 
perusteluista.  
 
17 § 
 
Päätösesitys 
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Lakivaliokunta esittää pykälää muutettavaksi siten, että ensimmäinen virke jää sekä toinen ja kolmas 
virke poistetaan. Näin ollen pykälässä säädettäisiin: ”Kappeliseurakuntaa varten on määrättävä yksi tai 
useampi seurakunnan pappi, sen jälkeen, kun asiassa on kuultu hiippakunnan piispaa.” 
 
Päätöksen perustelut 
Kirkollishallituksen esitys oli poistaa koko 17 §. Lakivaliokunta esitti kirkollishallituksen esityksestä 
poiketen, että ensimmäinen virke jää sekä toinen ja kolmas virke poistetaan. Toinen virke on ohjeellinen 
ja kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin. Kolmas virke papin, diakonin ja kanttorin valinnasta päättää 
seurakuntavaltuusto ortodoksisesta kirkosta annetun lain 63 §:n perusteella. 
 
Kappeliseurakunnan pappi määrätään seurakunnan jo olevista papeista, jotka seurakunnanvaltuusto on 
aikanaan piispan esityksestä valinnut. Seurakunnan kaikki papit ovat työsuhteessa seurakuntaan, mutta 
kirkkoherra määrää työnjohto-oikeutensa perusteella ja hiippakunnan piispaa kuultuaan yhden tai 
useamman papeista työskentelemään juuri kappeliseurakunnassa. Kappeliseurakunta on osa 
seurakuntaa, ei itsenäinen juridinen yksikkö.  
 

Seurakuntien yhdistymisvaiheessa tarkoituksena on, että kappeliseurakunnan pappina jatkaa 
kappeliseurakunnan alueella toiminut pappi. 
 
Päätös 
Mietinnön mukaan. 
 

Toimenpiteet: 
Kirkolliskokouksen päätösten mukaiset kirkkojärjestyksen muutokset on käännetty 
ruotsiksi ja julkaistu säädöskokoelmassa. Muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2021. 
 
Päätös: 
Merkitään tiedoksi. 

 

Asia 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019   
 
Talousvaliokunnan mietintö 
Talousvaliokunta kuuli asiassa talouspäällikkö Henna Mynttistä.  
Valiokuntien lausunnot  
Valiokunta sai lausunnon hallintovaliokunnalta.  
Päätösesitys  
Talousvaliokunta esittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 
hyväksymistä.  
Ylijäämä 175 707,63 euroa kirjataan edellisten kausien yli-/alijäämätilille. Talousvaliokunta esittää 
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.  
Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että taloutta on hoidettu huolellisesti ja ammattimaisesti 
koko kirkon hyväksi. Kirkolliskokouksen asettamat tavoitteet ja seuranta talouden ohjauksen osalta on 
onnistunut.  
Päätöksen perustelut  
Talousvaliokunta yhtyy kirkollishallituksen esitykseen.  
Kerätyt keskusrahastomaksut sekä saadut valtionavut pysyivät vuonna 2019 edellisten vuosien tasolla.  
Vuoden 2019 talousarvion loppusummaksi oli arvioitu 73 600 euroa alijäämää. Tilinpäätöksen ylijäämä 
oli 175 707,63 euroa (2018, 20 542,32 euroa) ja taseen loppusumma 16 963 681,77 euroa (2018, 17 259 
897,59 euroa).  
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Talousvaliokunta toteaa, että merkittäviä vaikutuksia tilikauden tulokseen suhteessa talousarvioon oli 
mm. seuraavilla asioilla:  

• -  kirkon sijoitustoiminnan tuotot olivat poikkeuksellisesti 217 000 euroa budjetoitua enemmän  
• -  henkilöstökulujen väheneminen oli poikkeuksellisesti 143 000 euroa  
• -  toiminnan tuottoja kertyi 64 000 euroa enemmän kuin oli suunniteltu  

Talousvaliokunta toteaa, että menopuolella tulokseen ovat vaikuttaneet mm.  

• -  kustannuspaikka 401 kirjavaraston alaskirjaus 111 221 euroa  
• -  kustannuspaikka 501 tuohusten myyntitulot olivat 23 000 euroa arvioitua vähemmän,  

samalla tuohustarvikkeiden ostoihin käytettiin 37 000 euroa vähemmän  

• -  kustannuspaikka 704 keskustalon Kuopion ja Karjalan hiippakunnan siiven remonttikulut  

93 000 euroa  
Viitaten saamaansa hallintovaliokunnan lausuntoon, talousvaliokunta toteaa, että hallinnon 
uudistukseen liittyvät kulut on kirjattu kustannuspaikalle 235. Talousvaliokunta yhtyy 
hallintovaliokunnan lausunnossa mainittuun sisäisen laskennan työkalun tarpeeseen 
kustannusseurannan helpottamiseksi.  
Talousvaliokunta toteaa, että vuoden 2021 tilinpäätöksessä tulee raportoida ensimmäiset 
tulokset hallinnonuudistuksen kustannustehokkuudesta.  

 

Talousvaliokunnalle  
Lausunto  
Asia 4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019  
Talousvaliokunta pyysi hallintovaliokunnalta lausuntoa asiassa 4 siitä, miten aloitetut 
hallinnonuudistuksen toimenpiteet näkyvät vuoden 2019 keskusrahaston tilinpäätöksessä  
Hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan, että tilinpäätöksestä ei käy selkeästi ilmi, mihin hallinnon 
uudistuksen kulut kohdistuvat. Hallinnon uudistuksen vaikutus talouteen ja toimintaan vaatisi 
tarkempaa vertailua taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Hallintovaliokunta kiinnitti huomiota 
kulujen huomattavaan kasvuun useilla eri kustannuspaikoilla. Hallintovaliokunta toteaa, että 
kirkkokunnan viestintäuudistus ei ole saatu toteutettua suunnitellun aikataulun mukaan.  
Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että kirkolla on sisäisen laskennan työkalu, jolla se voi seurata 
kustannusten kohdentumista.  
 
Päätös: 
Mietinnön mukaan. 

 
 Toimenpiteet: 

Merkitään tiedoksi. 
 
Kirkolliskokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä 
myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 
 
Päätös: 
Merkitään tiedoksi. 
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Talousvaliokunnalle  

Lausunto  

Asia 6. Keskusrahaston vuoden 2021 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 
2022 – 2023  

Sivistysvaliokunnan lausunto 

Lausunto ja sen perustelut  

Sivistysvaliokunta kiittää talousvaliokuntaa lausuntopyynnöstä, mutta toteaa pahoitellen, ettei 
strategiatyöryhmän pohjaesitys mahdollista kannanottoa sen ja talousarvion sekä tulevien vuosien 
taloussuunnitelmien keskinäisestä tasapainosta tavoitteiden ja keinojen suhteen. Pohjaesitys uudeksi 
strategiaksi ei myöskään mahdollista keskitettyjen palvelujen aiheuttamien kiinteiden kulujen 
arvioimista. Lisäksi sivistysvaliokunta toteaa, ettei arvojen ja kustannusten kohtaamisen arviointi ole 
mahdollista, eikä tarkoituksenmukaista. Arvoilla ei ole hintalappua.  
Lausunto 
 
Asia 6. Keskusrahaston vuoden 2021 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 
2022 – 2023  
 
Talousvaliokunta pyytää lausuntoa hallintovaliokunnalta asiassa 6. Lausunnossa pyydetään 
tarkastelemaan seuraavia kysymyksiä: 

• Onko talousarvio ja strategia keskenään tasapainossa kirkon hallinnon näkökulmasta?  

• Edesauttaako uusi strategia keskitettyjen palvelujen aiheuttamien kiinteiden kulujen vähenemistä 
vai lisääkö se niitä, ja millä tavoin? Kohtaavatko arvot ja kulut sopivassa suhteessa? 

 
Hallintovaliokunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Hallintovaliokunta toteaa, että ennusteiden mukaan kirkon taloudelliset resurssit tulevat pienenemään. 
Hallintovaliokunta toteaa huolestuneena, että talousarvio on alijäämäinen ensi vuodelle. Tämän vuoksi 
on löydettävä tasapaino strategisten tavoitteiden ja resurssien välillä.  
 
Taloussuunnitelman on tuettava kirkon perustehtävää, ja resursseja on suunnattava sinne. Hallinnon 
uudistuksen yhtenä tavoitteena oli keventää keskushallintoa. Suunnitellun taloushallinnon ja viestinnän 
keskittämisen on näyttävä seurakuntien osuuden keventymisenä. 
 
Palvelukeskuksen arvioinnin tulosten käsittely on kesken, mutta nyt on jo nähtävillä, että 
palvelukeskuksen organisaatioon on syytä tehdä muutoksia toiminnan tehostamiseksi. Tämän vuoksi 
palvelukeskuksen kustannusten ei pidä kasvaa, muun muassa uusien toimien takia. Hallintovaliokunta 
katsoo, että esimerkiksi järjestötoiminnan koordinaattorin tointa ei tule perustaa, vaan vähenevät 
resurssit on kohdistettava kirkon perustehtävän hoitamiseen. 
 
Hallintovaliokunta toteaa, että osa hallinnon tehtävistä voidaan hoitaa lisäämällä yhteistyötä 
seurakuntien ja palvelukeskuksen välillä ilman henkilöstöresurssien lisäämistä.  

 

Päätös: 
Mietinnön mukaan. 
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Toimenpiteet: 
Merkitään tiedoksi, että kirkolliskokouksen päätöksen mukainen talousarvio on viety 
taloushallinnon järjestelmään (Liite 1) ja lopullinen talousarvio 2021 on toimitettu 
sähköisesti kaikille kustannuspaikkavastaaville. Talousarvion toteutumista seuraavat 
kustannuspaikkavastaavat ja talouspäällikkö, joille toimitetaan kuukausittaiset 
kustannuspaikkaraportit niiden valmistuttua. 
 
Yhteistyösopimuksen piirissä olevien tahojen ja muiden kirkon talousarviossa avustusta 
saavien tulee raportoida saamansa avustuksen käytöstä kirkollishallitukselle. 
 
Kirkolliskokouksen diakoniatyöhön kohdistamalla rahalla on käynnistetty diakonia 
projekti. Projektia vetää diakoniatyön ammattilainen. Hän auttaa ja ohjaa seurakuntia ja 
seurakuntalaisia diakoniaan liittyvissä kysymyksissä ja avustusasioissa sekä selvittää 
seurakuntien diakoniatyön tilannetta. Projektin kestoaika on tammikuusta toukokuun 
loppuun. 
 
Yhteisen Aamun Koitto lehden päätoimittajaksi on palkattu Susanna Somppi ja lehden 
suunnittelua on jatkettu hänen johdollaan. 
 
Palvelukeskuksen järjestelmäkehityksen suunnittelua jatketaan heti kun kiireellisimmät 
seurakuntamuutokseen liittyvät asiat on saatu hoidettua. 
 
Päätös: 
Merkitään tiedoksi. 

 

*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
2 
Apulaispiispan valitseminen 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus esittää Kj 64 §:n mukaisesti kirkolliskokoukselle, että apulaispiispan vaali toimitetaan 
vuoden 2021 ylimääräisessä kirkolliskokouksessa piispainkokouksen 12.1.2021 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Apulaispiispan sijoituspaikka on Helsinki ja hän käyttää nimeä Haminan piispa. 
Apulaispiispan tehtävänä on arkkipiispan avustaminen ja ensisijaiset tehtävät ovat kirkon julkaisutyö, 
sisälähetystyö, monikulttuurinen työ, nuorisotyö sekä koulutus. 
 
Perustelut: 
Kirkolliskokousedustaja Timo Tynkkynen on kirkolliskokousaloitteessaan esittänyt, että Suomen 
ortodoksinen kirkko valitsee arkkipiispalle apulaispiispan ja piispainkokous on tehnyt asiasta 
kirkollishallitukselle esityksen liitteen 2 mukaisesti. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
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Palvelukeskuksen johtajan esittely 
3 
Yhdistyvien seurakuntien kirkkoherrojen palkkauksen perusteet  
 
Esitys:  
Kirkollishallitus päättää, että seurakuntien fuusioitumisen jälkeen jäljelle jäävien seurakuntien 
kirkkoherrojen palkkauksen perustetta voidaan piispan ja kirkkoherran välisen kehityskeskustelun 
tuloksena muuttaa voimassa olevasta työehtosopimuksesta riippumatta siten, että peruspalkkaa 
korotetaan enintään 15 %:ia 1.1.2021 lukien.  
 
Perustelut:  
Kirkon hallinnon uudistukseen liittyen kirkollishallitus on OrtL:n 7 §:n perusteella hyväksynyt 
seurakuntien yhdistymisen siten, että yksi tai useampi seurakunta fuusioituu jäljelle jäävään seurakuntaan 
ja seurakuntaa johtaa jäljelle jäävän seurakunnan kirkkoherra. 
 
Muutoksessa seurakunnan alueellinen koko ja jäsenmäärä kasvavat ja kirkkoherra vastaa uudistuksen 
jälkeen seurakunnan hallinnon muutosten täytäntöönpanosta. Muutokset koskevat seurakunnan 
toimielimiä, talous-, henkilöstö- sekä kiinteistöhallintoa. Kirkkoherran tehtävät ja vastuu seurakunnan 
toiminnasta lisääntyvät ja kyseessä on seurakunnan rakenteellinen muutos, josta johtuvan 
palkkausperusteen muutoksen kirkollishallitus OrtL:n 33 §:n mukaisesti ohjeistaa kaikissa 
hiippakunnissa noudatettavaksi. 
 
Muutettu esitys: 
Kirkollishallitus toteaa, että Suomen ortodoksisella kirkolla on voimassa oleva työehtosopimus 
24.4.2020 – 31.1.2022. 
Sopimuksen mukaan työntekijän kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelut. 
Kirkollishallitus toteaa, että piispan ja kirkkoherran välisissä kehityskeskusteluissa saattaa olla aiheellista 
tarkastella kirkkoherrojen palkkauksen perusteita. 
 
Perustelut:  
Kirkon hallinnon uudistukseen liittyen kirkollishallitus on OrtL:n 7 §:n perusteella hyväksynyt 
seurakuntien yhdistymisen siten, että yksi tai useampi seurakunta fuusioituu jäljelle jäävään seurakuntaan 
ja seurakuntaa johtaa jäljelle jäävän seurakunnan kirkkoherra. 
 
Muutoksessa seurakunnan alueellinen koko ja jäsenmäärä kasvavat ja kirkkoherra vastaa uudistuksen 
jälkeen seurakunnan hallinnon muutosten täytäntöönpanosta. 
 
Päätös: 
Muutetun esityksen mukaan. 
 

*** 
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Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
4 
Ritva Blyn, Lauri Railaksen ja Ulla Saarisen oikaisuvaatimus Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunnan päätöksestä 11.11.2020  
 
Vaatimukset: 
Oikaisuvaatimuksentekijät vaativat, että seurakunnanvaltuuston jäsenten vaalista laadittua 
vaalilautakunnan pöytäkirjaa on korjattava siten, että pöytäkirjasta käy ilmi Uspenskin katedraalissa 
toimitetun vaalitoimituksen kulku Kj 84 §:n 6 momentin mukaisesti.  
 
Lisäksi vaaditaan, että pöytäkirjan asianumerointi korjataan juoksevaksi ja oikaisuvaatimuksen määräaika 
muutetaan vastaamaan OrtL:n 103 §:ssä säädettyä määräaikaa.  
 
Oikaisuvaatimuksen mukaan äänestyspaikalla olleessa ehdokasluettelossa on ollut väärä ehdokkaan 
nimi, joka on korjattu vaalitoimituksen aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksentekijät katsovat, että äänioikeutettujen luetteloon on lisätty vaalitoimituksen aikana 
kahden henkilön nimi vastoin Kj 73 §:n 6 momentin säännöstä. 
 
Vaalitoimituksen aikana katsotaan vaalisalaisuuden vaarantuneen, kun äänestyskoppien takana on 
sallittu ylimääräisten henkilöiden liikkuminen. 
 
Kirkollishallitusta vaaditaan arvioimaan, vastaako vaali siitä annettuja säännöksiä ja todeten, että 
oikaisuvaatimuksessa ei vaadita vaalin kumoamista. Vaatimusten yksityiskohtaiset perustelut ilmenevät 
liitteestä 4a. 
 
Lausunnot: 
Helsingin ortodoksisen seurakunnan vaalilautakunta ja seurakunnanneuvosto ovat antaneet lausunnon 
asiassa. Liite 4 b ja c.  
 
Vaalilautakunnan lausunnossa on todettu, että vaalipaikalla olleessa ehdokasluettelossa oli kirjoitusvirhe, 
joka ehdokkaan etunimen osalta korjattiin vaalipaikalla. 
 
Vaalilautakunta toteaa, että kahden henkilön nimi lisättiin äänioikeutettujen luetteloon vaalilautakunnan 
toimesta vaalipaikalla vaalitoimituksen aikana. 
 
Kulku äänestyskoppien takaa ikonin luokse suljettiin vaalitoimituksen ajaksi, koska se häiritsi äänestäjiä. 
 
Pöytäkirjan asianumerointi on korjattu juoksevaksi pöytäkirjaan. 
 
Seurakunnanneuvosto on lausunnossaan todennut, että vaalin toimittamisesta vastaa vaalilautakunta. 
Seurakunnanneuvoston laillisuusvalvonta ei kohdistu vaalilautakuntaan, vaan ainoastaan 
seurakunnanvaltuustoon. Vaalilautakunta vastaa äänioikeutettujen luettelon vahvistamisesta, vaalin 
toimittamisesta ja vaalin tuloksen vahvistamisesta. Seurakunnanneuvosto on tietoinen lausuntoa 
antaessaan, että vaalilautakunnalta on pyydetty erikseen lausunto asiassa. 
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Vastine: 
Oikaisuvaatimuksentekijöiltä ei ole pyydetty vastinetta, koska se on vaalilautakunnan antaman 
lausunnon perusteella katsottu hallintolain 34§:n 5) kohdan perusteella tarpeettomaksi asian 
ratkaisemisen kannalta. 
 
Esitys: 
Oikaisuvaatimus hylätään. Kirkollishallitus katsoo, että vaalilautakunta on menetellyt virheellisesti 
lisätessään vaalipaikalla vaalilautakunnan vahvistamaan äänioikeutettujen luetteloon kahden henkilön 
nimet. Asialla ei ole oikeudellista merkitystä sen vuoksi, että vaalin tulosta ei vaadita kumottavaksi. 
Kirkollishallitus kiinnittää vaalilautakunnan huomiota vastaisen varalle siihen, että vaalissa käytettävä 
ehdokasluettelo on oikean sisältöinen ja vaalipaikalla huolehditaan vaalisalaisuuden säilymisestä 
riittävässä määrin. 
 
Perustelut: 
Ensisijainen vaatimus oikaisuvaatimuksessa kohdistuu vaalilautakunnan pöytäkirjan sisällön 
korjaamiseen, joka ei kuulu kirkollishallituksen toimivaltaan. 
 
Vaalitoimituksesta laadittavaan pöytäkirjaan merkitään toimituksen kulku. Kj 84 §:n perusteluissa ei ole 
tarkemmin säädetty merkinnän sisällöstä. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on toimitettu 
vaalitoimitus yhteensä 16 vaalipaikassa ja vaalitoimituksen kulku on pöytäkirjassa kuvattu asiasisällöltään 
kaikissa vaalipaikoissa noudatetun menettelyn osalta ja sitä voidaan pitää hyväksyttävänä ja riittävän 
informaation sisältävänä asiakirjana vaalitoimituksen kulusta. 
 
Kirkollishallitus toteaa, että vaalilautakunnan vahvistamaan äänioikeutettujen luetteloon ei voida tehdä 
muutoksia tai lisäyksiä vaalitoimituksen aikana Kj:n 73 §:n 6 momentin mukaisesti, kuten säännöksen 
perusteluissa on nimenomaisesti todettu. 
 
Vaalilautakunnan on Kj:n 84 §:n mukaisesti huolehdittava siitä, että vaalipaikalla on oikean sisältöinen 
ehdokasluettelo ja järjestettävä olosuhteet vaalipaikalla siten, että äänestäjien vaalisalaisuus säilyy.  
 
Vaalilautakunta on itseoikaisuna korjannut pöytäkirjassa olevan juoksevaa asianumerointia koskevan 
virheen, mutta oikaisuvaatimusohjaus on virheellinen. Asialla ei kuitenkaan ole oikeudellista merkitystä 
asiassa tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelyyn. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
5 
Kirkon keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahat  
 
Kirkollishallitus on varannut talousarviossaan 2020 teologisiin jatko-opintoihin annettaviin 
avustuksiin 20 000 euroa. Kirkollishallituksen päätöksen (22.11.2015) tuetaan viimevaiheessa olevia 
väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi. 
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Johannes Mureen rahastosta jaetaan 5 500 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen 
opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää 
avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen 
(kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014). 
 
Päätösesitys: 
Kirkollishallitus julistaa haettavaksi apurahat 22.3.2021 mennessä ja päätös myöntämisestä tehdään 
huhtikuun istunnossa 16.4.2021. 
 
Mureen rahaston sääntöjen 2§ sanamuoto ”kirkon virkaan opiskelevia” on muutettu muotoon ”kirkon 
toimeen opiskelevia”. Mureen rahaston alkuperäistä henkeä ajatellen, tämä käsittää vain papit ja 
kanttorit.   
 
Apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaan lausunto 
opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity 
tutkimussuunnitelma ja -aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista. 
 
Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden 
viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden 
ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto.  
 
Keskusrahaston ja Johannes Mureen rahaston apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset 
liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus(at)ort.fi. Apurahan 
saajan tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden 
vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä 
määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään. 
 
Apurahahakemuksen linkki 
 
https://fi.surveymonkey.com/r/R9WDTYB 
 
Lisätietoja: Sirpa Okulov, puh. 0500 946 601. sirpa.okulov@ort.fi 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
6 
Suomen ortodoksisen kirkon valmiussuunnitelman päivittäminen 
 
Valmiuslain (29.12.2011/1552) tarkoituksena on valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten ja 
muun muassa valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, kuten ortodoksinen kirkon, elintärkeiden 
toimintojen jatkumisen varmistaminen poikkeusoloissa. Myös lakisääteisten tehtävien häiriötön 
hoitaminen pitää pyrkiä varmistamaan. 
Valmiuslain mukaisella julkisoikeudellisella yhteisöllä tulee olla valmiussuunnitelma, joilla varmistetaan 
tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

https://fi.surveymonkey.com/r/R9WDTYB
mailto:sirpa.okulov@ort.fi
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Ortodoksinen kirkollishallitus hyväksyi istunnossaan 22.11.2015 ”Kirkollishallituksen 
valmiussuunnitelman” kriisitilanteita varten.   
 
Kirkollishallitus päätti istunnossaan 22.4.2020 valmiussuunnitelman päivittämisestä. Liitteessä olevassa 
valmiussuunnitelmassa on huomioitu epidemian aiheuttama kriisi ja siinä on ohjeistus hiippakuntien ja 
seurakuntien valmiussuunnitelmaa varten. Valmiussuunnitelmasta puuttuu poikkeusolojen 
päätöksentekoon liittyvät muutokset kirkkojärjestykseen. Ne tulevat hyväksyttäväksi vuoden 2021 
kirkolliskokoukseen.  
 
Esitys: 
Kirkollishallitus esittää valmiussuunnitelman hyväksymistä ja päättää sen lähettämisestä vuoden 2021 
kirkolliskokoukselle lakivaliokunnan käsiteltäväksi. Liite 6, EI JULKINEN. 
 
Perustelut:  
Päivitetyssä valmiussuunnitelmassa on useita kohtia, jotka vaativat toimenpiteitä ja säädösmuutoksia: 
Päätöksenteko poikkeusoloissa on Hallituksen esityksen 63/2015 mukainen ja vaatii kirkolliskokouksen 
hyväksynnän, jossa kirkolliskokouksen päätösvaltaa siirretään kirkollishallitukselle. Kirkollishallituksen 
tulee ohjeistaa kirkkojärjestyksen muutosten jälkeen seurakuntia. 
Kirkolle tulee hyväksyä valmiuspäällikkö ja valmiusryhmä. 
Seurakunnille tulee laatia valmiussuunnitelma, jota hiippakunnan piispa koordinoi kirkollishallituksen 
ohjeiden mukaisesti.  
Organisaation tulee tehdä uhka-arvio.  
Hiippakunnan piispan tulee tehdä henkilövaraukset papistosta, kirkkoherroista ja muusta henkilöstöstä 
sekä palvelukeskuksen johtajan keskushallinnon henkilöstöstä. Varauslista toimitetaan palvelukeskuksen 
lakimiehelle. 
Materiaalivaraukset ja asiakirjojen suojaukset tulee varmistaa. 
Kaikille kriisiajan toimenpiteille tulee määritellä vastuuhenkilöt.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Kiinteistöpäällikön esittely 
7 
Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
19.1.2021 19§ vahvistaminen 
 
Esteellisyys: Matti Tolvanen 
 
Joensuun ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.1.2021 tehnyt päätöksen 2,53 ha 
määräalan myynnistä Joensuun kunnan Huhtilammen kylässä sijaitsevalta tilalta 167-411-51-1. 
Liitteet 7 a-b. 
 
Laki ortodoksisesta kirkosta 98§ mukaan seurakunnanvaltuuston päätös on alistettava 
kirkollishallituksen vahvistettavaksi, ennen kuin päätös saadaan panna täytäntöön, jos päätös koskee 
kiinteän omaisuuden myymistä tai kirkollisiin toimituksiin liittyvän irtaimen tavaran luovuttamista. 
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Esitys: 
Kirkollishallitus vahvistaa Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
19.1.2021 19§  Kauppakirjan hyväksyminen määräalan myyntiin. 
 
Perustelut: 
Jollei alistettu päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka mene viranomaisen toimivaltaa 
ulommaksi tai ole muuten lainvastainen ja jollei se myöskään ole epätarkoituksenmukainen, se on 
vahvistettava. Päätökseen voidaan vahvistettaessa tehdä asiasisältöön vaikuttamattomia oikaisuluonteisia 
korjauksia.  
 
Kyseisestä määräalasta on pyydetty metsänhoitoyhdistyksen arvio käyvästä arvosta. Ostajat haluavat 
turvata omistamansa tilan miljöön säilymisen metsämaisena. Tarjous on hinnaltaan suurempi kuin 
metsänhoitoyhdistyksen arvio käyvästä arvosta. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Merkitään, että Matti Tolvanen ei osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 

 
*** 
 
Tiedoksi 
8 

a) Muutoksen tiekartta. Liite 8a. 
b) Lausunnot eduskunnan HaV ja StV tartuntatautilain muutoksista. Liite 8 b-d. 
c) Valtionapupäätös vuodelle 2021. Liite 8e. 
d) Papiston eläkekassan eläkevastuu 31.12.2020 KEVA. Liite 8f. 

 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Muut asiat 
9 
Aamun Koitto -lehden tilannekatsaus 
 
Päätoimittaja Susanna Somppi esittelee lehden tämän hetken tilanteen.  
 
Päätös:  
Päätoimittajan ollessa estynyt, asiaa ei käsitelty. 
 

*** 
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Pöytäkirjan tarkastajat 
10 
 
Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Arseni ja Anna-Katriina Salmikangas. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
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Aika ja paikka alussa mainitut 

Puheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 
Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
 
 
 
Metropoliitta Arseni   Anna-Katriina Salmikangas 
 
 
 
 
 
 
Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 
 
 
 
 
Jari Rantala 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Kirkollishallituksen istunnon 3.2.2021 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 8.2.2021 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 8.2.2021 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


