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Kirkollishallituksen istunto 13.10.2021 
Pöytäkirja 

Aika:       13.10.2021 klo 13.00-14:55 
Paikka:        Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio 
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, kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov 

Sihteeri: Asta Hyttinen 

*** 

Talouspäällikön esittely 
85 
Skiitta Oy:lle annetun lainan ehtojen muutos ja Skiitta Oy:n talousarvio 
2022 ja suunnitelmavuodet 2023 - 2024 

Skiitta Oy on perustettu vuonna 2015 hallinnoimaan ja hoitamaan asuntojen vuokrausta ja 
sijoitustoimintaa. Skiitta Oy omistaa kahdeksan huoneistoa Asunto Oy Suokatu 41 yhtiöstä. Asunto-
osakkeiden ostoa ja huoneistojen remontointia varten kirkko myönsi Skiitta Oy:lle lainaa. Lainasta on 
peritty 1,25 prosentin vuosittainen korko liite 85 a. 

Taloyhtiössä on tehty viime vuosina merkittäviä perusparannuksia. Taloyhtiöön on rakennettu uusi hissi 
sekä parannettu esteettömyyttä. Remontit ovat kasvattaneet myös Skiitta Oy:n omistamien huoneistojen 
pääomavastiketta.  
Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2022 on ylijäämäinen 11 700 euroa. Vuokratulojen arvioidaan olevan 
noin 58 000 euroa. Suurin kuluerä on vastikkeet, joiden arvioidaan olevan 28 000 euroa vuonna 2022. 
Esitys:  
Kirkollishallitus muuttaa Skiitta Oy:lle myönnetyn lainan ehtoja, niin että lainasta ei peritä korkoa. 
Muutos huomioidaan vuoden 2021 alusta lähtien. Skiitta Oy käyttää korkoa vastaavan summan lainan 
lyhentämiseen kirkolle. 

Kirkollishallitus hyväksyy liitteen 85 b, EI JULKINEN mukaisen talousarvion ja –suunnitelman ja 
lähettää sen kirkolliskokoukselle tiedoksi. 

Perustelut: 
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Skiitta Oy:n kirkolta ostamat kahdeksan huoneistoa olivat keskimääräistä huonokuntoisempia. 
Tuottavuuden parantamiseksi huoneistojen kunnostaminen on ollut tärkeää. Yhtiölle on tullut 
kustannuksia huoneistojen korjauksista sekä taloyhtiön tekemistä remonteista. Koronapandemia vaikutti 
myös osaltaan vuokra-asuntojen kysynnän vähenemiseen. Yhtiön tulos ei riitä maksamaan sekä lainan 
korkoja, että lyhennystä.  Kirkon talouden hoidon kannalta on tärkeämpää lainan lyhentäminen kuin 
koron periminen Skiitta Oy:ltä. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
86 
Keskusrahaston vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023 – 2024 
taloussuunnitelmat 

Kirkollishallitus on käsitellyt talousarvion linjauksia 15.9.2021. Talousarvioesitys on laadittu olemassa 
olevien tietojen ja päätösten perusteella. Ohessa tarkennettu talousarvioesitys sekä 
kustannuspaikkakohtaiset perustelut. Liitteet 86 a-d, EI JULKINEN. 

Esitys:  
Kirkollishallitus lähettää kirkon vuoden 2022 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 
2023 – 2024 kirkolliskokouksen talousvaliokunnan käsiteltäväksi. 

Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että talousarvion sitovuustaso on taloussäännön mukaisesti 
kustannuspaikka. Kustannuspaikkavastaavalla on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin 
perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 
20 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin.  

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
87 
Uskonnonopetus avustukset vuodelle 2021 

Esteellisyys: Marko Patronen ja Matti Tolvanen 

Uskonnonopetuksen avustamiseen on varattu 58 000 euroa. 

Avustuksia on haettu seuraavasti: 
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Yhteensä    104 350 euroa 

*ei nostettu 6.10.2021 mennessä 

Opetuksen jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää. Ortodoksisen uskonnon opettaja kohtaa koko 
ikäluokan ja on eräissä kunnissa ainoa henkilö, joka ”edustaa lapsille seurakuntaa”. Siksi koulun 
opetustyötä tulee tukea. Ortodoksinen opettaja kohtaa enemmän oppilaita, kuin mitä ko. ikäluokassa on 
jäseniä seurakuntien rekisterissä. Uskonnonopetus voidaan nähdä osana maahanmuuttajatyötä ja 
kotoutusta. Seurakunnan tulisi varmistaa opetuksen toteutuminen budjetoimalla siihen riittävästi, vaikka 
kunta on virallinen opetuksen järjestäjä. Olemme Kuntaliiton kanssa sopineet, että ortodoksinen 
seurakunta voi osallistua kuluihin silloin kun opetus tapahtuu opetussuunnitelman mukaan. 

Seurakuntien hakemukset: 

Helsinki: Helsingin seurakunnan alueella osa ortodoksisista oppilaista on vaarassa jäädä opetuksen 
ulkopuolelle, koska opetuksen järjestäjä (kunta/yksityiskoulu/ruotsinkielinen sektori) ei ole velvollinen 
maksamaan kilometrikorvauksia. Helsingin ortodoksinen seurakunta ei ole budjetoinut 
kilometrikorvauksia opettajille, mutta Lahden alueella matkakuluja maksetaan opettajalle 
kappeliseurakunnan momentilta. 
Lappi: Maantieteellisesti laaja alue, joten matkakuluja syntyy. Lappi on maksanut myös opettajien 
palkkakuluja.  
Oulu: Oulu hakee 500 euroa koululaispalvelusten kustannuksiin Meri-Lapin alueella ja 5 000 euroa 
opetuksen järjestämiseen ko. alueella. 
Kuopio: Opettajien matkalaskuihin ja opetuskuluihin. Seurakunnan vuosittaiset uskonnonopetusmenot 
ovat 25 000 euroa.  
Saimaa: Seurakunnan alueella on 20 pientä kuntaa, joissa ei täyty ns. kolmen sääntö ja sekä opetus- että 
matkakulut maksaa seurakunta. Seurakunta haluaa kohdella tasapuolisesti kaikkia alueensa oppilaita. 
Tampere: Vaasan kappeliseurakunnan alueella opetusryhmät ovat pieniä ja kaukana toisistaan. 
Avustusta haetaan sekä matka- että palkkakuluihin.  
Joensuu: Joensuu hakee avustusta kahden kiertävän opettajan matkakuluihin (kulut 16 000 euroa).  

Seurakunta avustusta haettu 2021 myönnetty 2020 myönnetty 2019

Helsinki 30 000   8 000 *  8 000 (ei nostettu)

Lappi   7 500 11 300 11 300

Kuopio/ 
Rautalampi 

10 000    7 500       7 500 

Oulu   5 500   2 000       700

Saimaa 27 350 16 000 16 000

Tampere/ 
Vaasa

16 000 14 500 14 500

Joensuu   8 000 - -
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Esitys: 
  

Kirkollishallitus pitää tärkeänä, että uskonnonopetus kouluissa turvataan. Avustusten 
myöntämisperusteina ovat uskonnonopetusmenot, seurakunnan maksuvalmius, aikaisemmat avustukset 
ja uskonnonopetusjärjestelyt seurakunnan alueella.  

Kouluvuoden menot jakaantuvat kahdelle vuodelle ja nyt myönnettävät varat jaetaan syksyn 2021 ja 
kevään 2022 opetusmenojen mukaan todellisia kuluja vastaan syksyllä 2022. Lapin ortodoksinen 
seurakunta siirtyy osaksi Oulun ortodoksista seurakuntaa vuonna 2022, mutta tässä ne on käsitelty 
erillisinä seurakuntina. Kulurakenne pysyy samana.   

Helsingin ortodoksinen seurakunta ei ole budjetoinut lainkaan uskonnonopettajien matkakuluihin. 
Uskonnonopetus tulisi varmistaa budjetoinnilla. Opetuksen varmistamista ei pitäisi jättää avustusten 
varaan. Helsinki ei ole aina käyttänyt myönnettyjä avustuksia.   

Kirkollishallitus kiinnittää huomiota siihen, että uskonnonopetusjärjestelyjä pitää tarkastella 
seurakunnan alueella kokonaisuutena ja pyrkiä koordinoimaan opetus niin, ettei turhia matkakuluja 
synny. Tämä edellyttää yhteistyötä koulujen kanssa, sillä opetus on kuntien vastuulla. 

Myös osittaista verkko-opetusta tulee harkita alueilla, jossa välimatkat ovat pitkiä. Lapin alueella 
kustannuksiin on saatu säästöä tietotekniikan avulla. Etäyhteydet ovat toimiva ratkaisu etenkin 
vanhempien oppilaiden kohdalla, mikäli kontaktiopetus on vaikea- tai liian kallis ratkaisu.  

Edellä esitetyt summat ovat enimmäismääriä, maksatus tapahtuu toteutuneiden kulujen mukaan.  

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

Merkitään, että Marko Patronen ja Matti Tolvanen eivät osallistuneet asian käsittelyyn, eikä 
päätöksentekoon. 

*** 

Seurakunta 2021

Helsinki    -

Lappi    7 500

Oulu    2 500  

Kuopio    9 000

Saimaa  18 000

Vaasa  15 000

Joensuu    6 000
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Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
88 
Kirkolliskokouksen 2021 asialuettelon vahvistaminen 

Kokouksen järjestäytyminen  
1. Puheenjohtajiston ja sihteeristön toteaminen sekä varapuheenjohtajien valitseminen 
2. Kirkolliskokouksen asialuettelon vahvistaminen ja asioiden käsittely valiokunnissa 
3. Kirkolliskokouksen menojen kattaminen, päättäminen edustajien ja avustajien palkkioista 

Kirkollishallituksen esitykset 
4. Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020 sekä vastuuvapaudesta 
päättäminen 
5. Keskusrahaston vuoden 2022 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024 
6. Apulaispiispan toimen täyttäminen 
7. Kirkollishallitukselle saapuneet aloitteet 
a) Seurakuntien luottamuselinten toiminnan kehittämisestä 
b) Kokkolaan sijoitettujen papin ja kanttorin toiminnan rahoituksesta 
c) Apulaispiispan valinnasta 
d) Kirkollisen oikeuden palauttamisesta Suomen ortodoksista kirkkoa koskevaan lainsäädäntöön 
e) Digiviestinnän kehittämisestä 
f) Toimintaohjeen laatimisesta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai aikuiseen kohdistuvan seksuaalisen 
    häirinnän estämiseksi sekä noudatettavaksi mahdollisissa hyväksikäyttö- ja häirintäepäilyissä 
    seurakunnissa ja kirkon keskushallinnossa 
g) Seurakuntien laissa mainittujen julkisten asiakirjojen esilläpidosta sekä tietojen luovutuksesta 
h) Kirkon barometrin käynnistämisestä 
i)  Kirkon omien opintojen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä 
j)  Kulttuuriperintöstrategian reunaehdoista ja tavoitteista  
k) Venäjänkielisen papin toimen jatkorahoituksesta 2021-2023 
l)   Hiippakuntarajojen muuttamisesta 
m) Piispojen työoikeudellisesta asemasta 
n)  Palvelukeskuksen johtajan ja lakimiehen tehtävistä 
o)  Seurakuntien ja luostarien johtamisesta 
p)  Koltansaamenkielisten liturgisten tekstien ja Raamatun tekstien kääntämisestä 
q)  Pysyvän kirkkokalenterityöryhmän asettamisesta 
r)  Kirkon yhteisestä lasten- ja nuortenlehdestä 
s)  Kirkon kasvatuksen ja opetuksen verkkosivustosta 
8. Lakityöryhmän esitykset 
a) Lain muutoksista 
b) Kirkkojärjestyksen muutoksista 
9. Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi 
10. Vuoden 2023 valtakunnallisten kirkkopäivien talousarvio 
11. Suomen ortodoksisen kirkon valmiussuunnitelma  

Tiedoksi merkittävät asiat 
12. Vuoden 2020 kirkolliskokouksen päätökset ja jatkotoimet 
13. Keskusrahaston ja seurakuntien yhteiset tulos- ja taselaskelmat sekä Valamon luostarin ja Lintulan 
luostarin tilinpäätökset vuodelta 2020 
14. Yhdistelmälaskelma, joka käsittää kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen, Skiitta Oy:n tilinpäätöksen 
sekä Konevitsan ja Petsamon luostarien tilinpäätökset vuodelta 2020 
15. Skiitta Oy:n talousarvio vuodelle 2022 
16. Hallinto-oikeuden ja verohallinnon päätökset seurakuntien verotuksesta 
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Esitys:  
Kirkollishallitus vahvistaa vuoden 2021 kirkolliskokouksen asialuettelon. 

Kirkollishallitus esittää, että asiat käsitellään valiokunnissa seuraavasti: 
Hallintovaliokunta, asiat: 9 
Lakivaliokunta, asiat: 6, 7a, 7c, 7d, 7g, 7l, 7m, 7n, 7o, 8a, 8b, 11 
Sivistysvaliokunta, asiat: 7e, 7f, 7h, 7i, 7j, 7q, 7r, 7s 
Talousvaliokunta, asiat: 4, 5, 7b, 7k, 7p, 10 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 

89 
Kirkolliskokouksen toimihenkilöiden valitseminen sekä menojen 
kattaminen ja palkkioista päättäminen 

Esitys: 
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen puheenjohtajana toimii arkkipiispa 
Leo, 1. varapuheenjohtajana metropoliitta Arseni 2. varapuheenjohtajana metropoliitta Elia sekä 3. 
varapuheenjohtajana on pappisjäsen ja 4. varapuheenjohtajana on maallikkojäsen. 

Lisäksi esitetään, että sihteereinä toimivat palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala ja hallintosihteeri Asta 
Hyttinen sekä hallinnollinen sihteeri Andreas Salminen. 

Edelleen kirkollishallitus esittää, että mahdollisten tervehdysten lähettämisestä ja muista käytännön  
järjestelyistä huolehtii sihteeristö puheenjohtajiston johdolla.  

Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokouksen menot katetaan keskusrahaston 
varoista ja että edustajille, sihteereille ja avustajille suoritetaan palkkiot ja korvaukset seuraavasti: 

1. Matkakorvaukset, päivärahat ja mahdollinen ylityö maksetaan toimihenkilöille kirkon 
työehtosopimuksen mukaan.  
2. Edustajien ja avustajien majoitus sekä matkakorvaukset kokouspäivinä maksetaan suoraan kirkon 
varoista. Edustajat vastaavat mahdollisista puhelinkuluistaan itse. Palkkioina suoritetaan kokouspäiviltä 
puhemiehistölle 50 euroa ja muille kokousedustajille 40 euroa. Palkkion lisäksi kokousedustajille 
korvataan kokouksesta aiheutuneet todelliset ansionmenetykset.  
3. Valiokuntien puheenjohtajille ja sihteereille maksetaan palkkiona 50 euroa kokouspäivältä. 
4. Edustajille ei makseta kokouspäiviltä erillistä päivärahaa. 
5. Edustajien tulee hakea korvauksia kahden kuukauden kuluessa kirkolliskokouksen päättymisestä. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 
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Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
90 
Vuoden 2021 kirkolliskokouksen järjestäminen 

Esitys: 
Kirkollishallitus päättää, että vuoden 2021 kirkolliskokous järjestetään 22.-25.11.2021 Valamon 
luostarissa Heinävedellä. Koronatilanteesta johtuen kirkollishallitus suosittaa, että edustajat, jotka eivät 
ole saaneet kahta rokoteannosta ilmoittaisivat esteestä riittävän ajoissa varaedustajan kutsumista varten. 
Kirkollishallitus toteaa, että asialistalla olevassa apulaispiispan vaalissa äänestäminen etänä ei ole 
mahdollista. 

Perustelut: 
Koronatilanne on Suomessa helpottunut, mutta virus edelleen leviää ja uusia tartuntoja todetaan 
päivittäin huomattavan paljon. Suuri osa yli 12-vuotiaista ihmisistä on saanut jo kaksi rokoteannosta ja 
kirkollishallitus katsoo, että kirkolliskokous voidaan järjestää riittävän turvallisesti ja turvajärjestelyin 
toteutettuna Valamon luostarissa. Lisäksi kirkollishallitus toteaa, että kirkolliskokouksen asialistalla on 
apulaispiispan valinta ja vaali toteutetaan suljetulla lippuäänestyksellä ja vaalissa äänestäminen ei ole 
tämän vuoksi mahdollista etänä. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 
 
Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
91  
Oulun ja Kajaanin ortodoksisten seurakuntien 
seurakunnanvaltuustojen päätösten vahvistaminen koskien 
yhdistymissopimuksen hyväksymistä 

Esteellisyys: Marko Patronen 
 
Tausta: 
Seurakunnat ovat neuvotelleet yhdistymissopimuksen asiasisällön ja molempien seurakuntien 
seurakunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen, jonka mukaisesti sopimus astuu voimaan 1.1.2022 
ja Kajaanin ortodoksinen seurakunta lakkaa ja yhdistyy Oulun ortodoksiseen seurakuntaan. Uuden 
seurakunnan nimeksi tulee Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. 

Esitys: 
Kirkollishallitus vahvistaa Oulun ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 2.9.2021 §24 ja 
Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 16.8.2021 §26 päätökset koskien 
seurakuntien yhdistymissopimuksen hyväksymistä (OrtL 65-67 §:t). Liitteet 91 a-d. 

Perustelut: 
Seurakunnanvaltuuston päätös on OrtL:n 98 §:n perusteella alistettava kirkollishallituksen 
vahvistettavaksi silloin, kun päätös koskee pykälässä mainittujen oikeustoimien tekemistä. Päätös on 
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vahvistettava, jollei se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka mene viranomaisen toimivaltaa 
ulommaksi, eikä se myöskään ole epätarkoituksenmukainen. Päätöksen vahvistamiselle ei ole estettä. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

Merkitään, että Marko Patronen ei osallistunut asian käsittelyyn, eikä päätöksentekoon. 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
92 
Kolttasaamelaisten edustus Pohjois-Suomen ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnanvaltuustossa 

Esitys:  
Kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkkoa koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa otetaan 
huomioon kolttasaamelaisten edustus seurakunnanvaltuuston jäsenten valinnassa ja 
seurakunnanvaltuuston kokoonpanossa. Saamelaiskäräjien kanssa käytävissä neuvotteluissa kirkkoa 
edustavat metropoliitta Elia, kirkkoherra Marko Patronen ja kirkollishallituksen asiantuntijajäsen Matti 
Tolvanen. 

Perustelut: 
Saamelaiskäräjät ja ortodoksisen kirkon edustajat ovat neuvotelleet 27.3.2019 kolttasaamelaisten 
edustuksesta ja asemasta Pohjois-Suomen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuustossa, 
liite 92. 

Neuvottelussa on todettu, että kolttasaamelaisten asema tulee turvata seurakunnanvaltuustossa ja 
muissa hallintouudistuksen johdosta uudelleen järjestettävissä tai perustettavissa elimissä. Edustus 
seurakunnanvaltuustossa voitaisiin turvata esimerkiksi siten, että seurakunnanvaltuustossa olisi 
kiintiöpaikka, johon Kolttien kyläkokous nimeäisi edustajan. Kirkollishallitus jättää lakivaliokunnan ja 
tarkastusvaliokunnan harkittavaksi tavan, jolla kolttasaamelaisten asema ja valinta voidaan toteuttaa. 
Kirkko myös nimeää edustajat Saamelaiskäräjien kanssa käytäviin neuvotteluihin. 

Päätös:  
Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen johtajan esittely 
93 
Työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet 

Esitys: 
Esittelijä päätti vetää esityksen pois esityslistalta. 

Päätös: 
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Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen johtajan esittely  
94 
Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi 
  
Kirkolliskokous 25.-28.11.2019 teki päätöksen Kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen  
toiminnan arvioinnista sen 5. täysistunnossa 27.11.2019 hallintovaliokunnan mietinnön  
mukaisesti. Liite 94 a. Kirkolliskokous määritteli päätöksessään arvioinnin toimeksiannon seuraavasti: 
Arvioinnissa on selvitettävä seurakunnille tuotettavien palveluiden tarve ja niiden tuottamisesta 
aiheutuvat kustannukset. Selvitys koskee henkilöstö- ja lakipalveluita, talouspalveluita, 
kiinteistöpalveluita, keskusrekisteriä, viestintää, koulutusta ja kasvatusta, it-palveluita sekä kirkon 
palvelusopimuksia järjestöjen kanssa. Arvioinnissa on otettava huomioon tuotettavien palveluiden 
lisäksi julkisoikeudellisen yhteisön oikeudellista asemasta johtuvien velvoitteiden ja vastuiden 
hoitaminen ja niiden kustannukset  
Kirkolliskokous edellytti, että arviointi aloitetaan huhtikuun 2020 huhtikuun loppuun mennessä ja sen 
on oltava valmis käsiteltäväksi kirkolliskokouksessa 2020. Koronarajoituksista johtuen ko. kokous 
järjestettiin suppeassa muodossa, jolloin palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointi siirrettiin 
vuoden 2021 kirkolliskokouksen asialistalle.  
 
Esitys:  
Kirkollishallitus lähettää Kirkon palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan raportin 
kirkolliskokouksen 2021 hallintovaliokunnalle. 
 
Perustelut:  
Ulkoinen arviointi suoritettiin 28.4.-4.11.2020 QL Partners Oy:n toimesta. Kirkon  
palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan ulkoisen arvioinnin johtopäätökset  
perustuvat QL Partners Oy:n suorittamaan analyysiin. Vaikka kyseessä on  
Palvelukeskuksen toiminnan arviointi, arvioitsija ei ole tehnyt arviointiaan tarkastelematta  
koko kirkon johtamista, talous- ja muita palveluita sekä toiminnan ohjausta sekä  
kontrollia kokonaisuutena. Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arvioinnin loppuraportti, QL 
Partners Oy. Liite 94 b.  
 
Palvelukeskuksen sisäinen arviointi suoritettiin aikavälillä 11/2020 – 6/2021. Arvioinnissa on selvitetty 
seurakunnille tuotettavien palveluiden tarve ja niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Selvitys 
koskee henkilöstö- ja lakipalveluita, talouspalveluita, kiinteistöpalveluita, keskusrekisteriä, viestintää, 
koulutusta ja kasvatusta, it-palveluita sekä kirkon palvelusopimuksia järjestöjen kanssa. Arvioinnissa on 
tarkasteltu julkisoikeudellisen yhteisön oikeudellisesta asemasta johtuvia velvoitteita. Sisäisen  
arvioinnin tuloksena arviointiraportissa annetaan kehittämisehdotuksia palvelukeskuksen toimintaan ja 
esitys palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan muutossuunnitelmaksi. 
  
Palvelukeskuksen nykymuotoisen toiminnan arviointiraportti. Liite 94 c. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

!



*** 

Tiedoksi 
95 

a) Kirkollishallituksen istunto Valamossa to 25.11 klo 13.00. 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 

*** 

Pöytäkirjan tarkastajat 
96 

Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Arseni ja nunna Elisabet. 

Päätös: 

*** 

Aika ja paikka alussa mainitut 
Puheenjohtaja 

!



Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Metropoliitta Arseni   nunna Elisabet 

Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 

Jari Rantala 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kirkollishallituksen istunnon 13.10.2021 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 14.10.2021 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  

Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 14.10.2021 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 
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