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Kirkollishallituksen istunto 3.3.2021 
Pöytäkirja 

*** 

Aika:       3.3.2021 klo 13.00-13.30 
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, 
talouspäällikkö Henna Mynttinen 

Sihteeri: Asta Hyttinen 

*** 

Arkkipiispa Leon esittely 
11 
Ylimääräinen kirkolliskokous 2021 
  
Esitys:  
Kirkollishallitus päätti 19.11.2020 § 136, että ylimääräinen kirkolliskokous pidetään Valamon luostarissa 
16.-18.4.2021, jossa käsitellään vuoden 2020 kirkolliskokouksessa käsittelemättä jääneet asiat sekä 
toimitetaan apulaispiispan vaali. Vallitsevasta koronapandemian tilanteesta johtuen ylimääräistä 
kirkolliskokousta ei voida järjestää suunnitelman mukaisesti ja tämän vuoksi aikaisempi 
kirkollishallituksen päätös kumotaan. 

Perustelut: 
Kirkolliskokous 2020 järjestettiin 23.-25.11.2020 COVID-19-epidemian vuoksi virtuaalisena. Tästä 
johtuen osa kirkolliskokousasioista on siirretty kirkollishallituksen esityksellä kirkolliskokouksen 
päätettäväksi myöhemmin pidettävään ylimääräiseen kirkolliskokoukseen (KH 30.9.2020 § 87).  

Kirkollishallitus päätti pitää ylimääräisen kirkolliskokouksen 16.-18.4.2021 paastoajan ja pääsiäisen 
jälkeen, mikäli COVID-19 epidemia sen sallii. Tässä kirkolliskokouksessa päätettiin käsitellä 
23.-25.11.2020 käsittelemättä jääneet kirkolliskokousasiat ja valmistaudutaan valitsemaan apulaispiispa. 
Heti tammikuusta 2021 päätettiin ryhtyä valmistelemaan mahdollista apulaispiispan valintaa.  

Koko Suomen COVID-19 epidemiatilanne on entisestään pahentunut. Suomen eri alueilla on 6-20 
hengen yleisötilaisuudet ja kokoontumiset kielletty (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet, 
aluehallintoviraston ohjeet) ja tämän vuoksi kokousta ei voida järjestää. 
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Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
12 
Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja 
lausuntopyyntöön koskien Paavo Perolan kantelukirjoitusta 

Esteellisyys: Arkkipiispa Leo, metropoliitta Arseni ja metropoliitta Elia 

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt kirkollishallitukselta selvitystä ja lausuntoa piispainkokouksen 
päätöksenteosta Istanbulissa 5.10. 2020, jossa mm. on päätetty asettaa ylidiakoni Jyrki Härkönen 
kuuden kuukauden ajaksi toimituskieltoon. Kantelukirjoituksen yksityiskohtaiset perustelut ilmenevät 
liitteestä 12 a. 

Kirkollishallitus on pyytänyt asiassa lausunnon piispainkokoukselta. Liite 12 b. 

Esitys:  
Kirkollishallitus päättää antaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle pyydetyn selvityksen ja lausunnon 
liitteen 12 c mukaisesti. 

Päätös: 
Kirkollishallitus lähettää piispainkokouksen 3.3.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja 
piispainkokouksen lausunnon eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle koskien Paavo Perolan 
kantelukirjoitusta. 

Kirkollishallitus katsoo, että asia kuuluu piispainkokouksen toimivaltaan, eikä piispainkokouksen 
toiminnan laillisuuden arviointi kuulu kirkollishallitukselle. 

Merkitään, että arkkipiispa Leo, metropoliitta Arseni ja metropoliitta Elia eivät osallistuneet asian 
käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Asiakohdan osalta puheenjohtajana toimi Marko Patronen ja toisena 
pöytäkirjantarkastajana Anna-Katriina Salmikangas. 
 
*** 

Tiedoksi 
14 

a) Ortodoksinen virtuaalikirkko -hankkeen loppuraportti. Liite 14 a-b. 
b) Kirkollishallituksen kokous 16.4.2021 klo 10.00 päätettiin siirtää pidettäväksi 21.4.2021 klo 

13.00. 
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Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Pöytäkirjan tarkastajat 
15 

Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat Marko Patronen ja Matti Tolvanen. Asiakohdan 12 osalta pöytäkirjan tarkastavat 
Anna-Katriina Salmikangas ja Matti Tolvanen. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Aika ja paikka alussa mainitut 
Puheenjohtaja 
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Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Marko Patronen   Matti Tolvanen 

Anna-Katriina Salmikangas 

Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 

Jari Rantala 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kirkollishallituksen istunnon 3.3.2021 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 5.3.2021 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  

Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 5.3.2021 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 
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