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Kirkollishallituksen istunto 25.11.2021 
Pöytäkirja 

Aika:       25.11.2021 klo 13.00-13.40 
Paikka:        Valamon luostari, Keisarin kabinetti, Valamontie 42, Uusi-Valamo 
Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta Arseni, metropoliitta Elia, 

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

Esittelijät: palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala, talouspäällikkö Henna Mynttinen 

Sihteeri: Asta Hyttinen 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
97 
Tilintarkastusyhteisössä tapahtuvat henkilövaihdokset 

Vuoden 2019 kirkolliskokous on valinnut nelivuotiskaudeksi kirkon tilintarkastajaksi 
Tilintarkastusyhteisö PwC Oy:n ja yhtiön palveluksessa olevien tilintarkastajien osalta tapahtuu 
henkilövaihdoksia, jonka johdosta tilintarkastusyhteisö esittää, että jäljellä olevan toimikauden osalta 
päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Seija Komulainen ja toisena tilintarkastajana HT Sanna 
Lyytikäinen. Varatilintarkastajina toimisivat KHT Juha Toppinen ja KHT Selina Kallinen. 

Esitys 
Kirkollishallitus päättää hyväksyä Tilintarkastusyhteisö PwC Oy:n tekemän esityksen. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely  
98 
Oulun ja Lapin ortodoksisten seurakuntien seurakunnanvaltuustojen 
päätösten vahvistaminen koskien yhdistymissopimuksen hyväksymistä  
  
Esteellisyys: Marko Patronen  
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Tausta:  
Seurakunnat ovat neuvotelleet yhdistymissopimuksen asiasisällön ja molempien seurakuntien 
seurakunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen, jonka mukaisesti sopimus astuu voimaan 1.1.2022 
ja Lapin 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 
Lapin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 2.10.2021 §17 päätökset koskien seurakuntien 
yhdistymissopimuksen hyväksymistä (OrtL 65-67 §:t). Liitteet 98 a-c.  
  
Perustelut:  
Seurakunnanvaltuuston päätös on OrtL:n 98 §:n perusteella alistettava kirkollishallituksen 
vahvistettavaksi silloin, kun päätös koskee pykälässä mainittujen oikeustoimien tekemistä. Päätös on 
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 
99 
Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
29.10.2021 37§ vahvistaminen 

Kajaanin ortodoksinen seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.10.2021 tehnyt yksimielisen 
päätöksen hyväksyä seurakunnanneuvoston esityksen seurakunnan omistaman Suvenniemen 
leirikeskuksen myymisestä, kiinteistötunnukset Leirikallio 205-404-1-16 ja 205-404-1-33 Elina ja Mikko 
Ravaskalle 135.000 euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ja sen muutoksesta ilmenevin 
ehdoin. Liitteet 99 a-d.  

Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 98 §:n 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. 

Esitys: 
Kirkollishallitus vahvistaa Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksen 
29.10.2021 § 37 Leirikallio 205-404-1-16 ja 205-404-1-33 tilojen myynnistä. 
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Perustelut: 

Kaupan kohde on ollut kiinteistönvälittäjällä julkisessa myynnissä. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä, eikä mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi, eikä se ole muuten lainvastainen, eikä 
myöskään epätarkoituksenmukainen, ja sen vuoksi kirkollishallitus vahvistaa päätöksen. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Palvelukeskuksen lakimiehen esittely 
100 
Nina Jolkkonen-Poranderin oikaisuvaatimus Tampereen ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätöksestä 11.9.2021 § 6 

Vaatimukset: 
Tampereen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätös jättää Vaasan kappeliseurakunnan 
kanttorin toimi täyttämättä on kumottava ja asia on palautettava seurakunnanvaltuuston uudelleen 
käsiteltäväksi. 
  
Lisäksi oikaisuvaatimuksessa vaaditaan seurakunnanvaltuuston jäsen Markus Hapon toteamista 
esteelliseksi asian käsittelyssä, sekä seurakunnanneuvostossa, että seurakunnanvaltuustossa. 
Vaatimuksen yksityiskohtaiset perustelut ilmenevät liitteestä 100 a. 

Lausunto: 
Seurakunnanneuvosto on antanut asiassa lausunnon ja todennut, että päätöksenteossa ei ole tapahtunut 
menettelyvirheitä, eikä Markus Happo ole ollut esteellinen asian käsittelyssä. Liite 100 b. 

Vastine: 
Oikaisuvaatimuksen tekijä on antanut asiassa vastineen, jossa vedotaan samoihin perusteisiin kuin 
oikaisuvaatimuksessa. Liite 100 c. 

Esitys: 
Kirkollishallitus hylkää oikaisuvaatimuksen. 

Perustelut: 
Seurakunnanvaltuusto on seurakunnanneuvoston esityksestä käsitellyt 11.9.2021 pidetyssä kokouksessa 
Vaasan kappeliseurakunnan kanttorin toimen täyttämistä. Esityksen mukaan toimi täytetään ja toimeen 
valitaan hiippakunnan piispan ehdolle asettama hakija Nina Jolkkonen-Porander. Kannatetussa 
vastaesityksessä on esitetty kanttorin toimen täyttämättä jättämistä ja asian palauttamista 
seurakunnanneuvostolle jatkokäsittelyä varten. Äänestyksessä vastaesitys on voittanut. 

OrtL:n 63 §:n perusteella kanttorin valitsee toimeen seurakunnanvaltuusto hiippakunnan piispan 
suorittaman ehdokasasettelun perusteella. Seurakunnanvaltuusto voi myös olla valitsematta kanttoria 
haettavana olleeseen toimeen, mikäli yli puolet asian käsittelyyn osallistuneista valtuutetuista vastustavat 
valintaa. OrtL:n 89 §:n mukaisesti asia ratkaistaan enemmistön mielipiteen mukaisesti. 
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Seurakunnanvaltuuston jäsenen esteellisyys ratkaistaan OrtL:n 87 §:n perusteella ja tässä tapauksessa ei 
ole edes väitetty kanttorin toimen täyttämisen koskevan Markus Happoa itseään tai hänen läheisiään, 
eikä hän ole kokouksessa ilmaisemiensa mielipiteiden perusteella esteellinen asiassa. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
*** 

Talouspäällikön esittely 
101  
Sijoituskatsaus (EI JULKINEN) 

*** 

Talouspäällikön esittely 
102 
Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin muutetun taloussäännön 
vahvistaminen 

Lintulan luostarin johtokunta on käsitellyt kokouksessaan 25.5.2021 taloussääntöään ja muuttanut sitä 
tilintarkastuksen osalta. Jatkossa luostarin johtokunta valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden 
varatilintarkastajan. Aikaisemmin varsinaisia tilintarkastajia sekä varatilintarkastajia on valittu molempia 
kaksi.  Liitteenä 102 a muutettu taloussääntö sekä luostarin johtokunnan kokouksen pöytäkirja, liite 
102 b. 
  
Muutettu taloussääntö sekä johtokunnan kokouksen pöytäkirja on lähetetty kirkollishallitukselle 
7.11.2021 vahvistettavaksi.  
  
Esitys:   
Kirkollishallitus vahvistaa Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin 25.5.2021 muutetun 
taloussäännön. 

Perustelut:  
OrtL 71 § mukaan luostarin talouden hoidosta, kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta määrätään luostarin 
taloussäännössä, josta päättää luostarin johtokunta. OrtL 98 § mukaan luostarin johtokunnan päätös on 
alistettava kirkollishallituksen vahvistettavaksi, jos päätös koskee luostarin taloussäännön hyväksymistä 
tai muuttamista. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Talouspäällikön esittely 
103 
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Suomen ortodoksisen kirkon talouden seuranta 2021 

Vuoden 2021 talousarvio on vuoden 2020 kirkolliskokouksen hyväksymä. Kustannuspaikkavastaavalla 
on harkintavalta enintään 10 prosentin suuruisiin perusteltuihin poikkeamiin ja kirkollishallituksella on 
kustannuspaikkakohtainen harkintavalta enintään 20 prosentin suuruisiin poikkeamiin.  
  
Suomen ortodoksisen kirkon lokakuun talouden raportit on ohessa liitteissä 103 a-c, EI 
JULKINEN. Lokakuun tuloslaskelman perusteella on syytä arvioida, että yhden kustannuspaikan 
budjetti tulee ylittymään enemmän kuin 10 prosenttia vuonna 2021.  
  

• Keskusrekisterin asiantuntijapalvelujen lisärahoitusta on käsitelty kirkollishallituksen istunnossa 
26.8.2021. Jäsenrekisterin jäsentiejärjestelmän osalta tilanne ja kustannusarvio on päivitetty 
viimeisimmillä tiedossa olevilla muutoksilla. Suurin muutos elokuun jälkeen on päätös 
lastentietojen ilmoittamiseen tarkoitetun L-lomakkeen uudistumisesta. Aikataulu muutoksesta 
aikaistui alkuvuoteen 2022, mikä tarkoittaa, että järjestelmien on oltava valmiina muutokseen jo 
vuoden 2021 puolella. Tarkemmat toimenpiteet, perustelut ja kustannukset on esitetty liitteessä 
103 d. 

• Muihin vuokrahuoneistoihin kustannuspaikalle 702 kuuluvat kirkon muualla kuin osoitteessa 
Suokatu 41 Kuopiossa olevat vuokra-asunnot. Vuokralaisen vaihtuessa kirkko on remontoinut 
yhden asunnon. Remonttikustannukset ja kalusteet on tilikauden aikana kirjattu 
kustannuspaikalle 702. Tilinpäätöksen yhteydessä remonttikustannukset ja kalusteet aktivoidaan 
normaalien aktivointikäytäntöjen mukaisesti. Aktivoidut menot poistetaan poistosuunnitelmien 
mukaisesti.  

Koronan vaikutukset näkyvät edelleen kirkon taloudessa. Toimintatuotot ja toimintakulut ovat 
alkuvuoden osalta arvioitua pienemmät. 

Esitys:   
Kirkollishallitus on saanut tiedoksi lokakuun 2021 talouden raportit sekä arvion budjetin ylityksistä. 
Lopulliset kustannukset vuodelta 2021 raportoidaan ensi vuoden alussa ja kirkollishallitus käsittelee ne 
vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.  

Perustelut:  
Arvioidut kustannuspaikkojen budjetti ylitykset vuodelle 2021 ovat syntyneet järjestelmähankkeesta, 
sekä viranomaisten muutoksista. Suomen ortodoksisen kirkon taloussäännön 19 § mukaan toiminnasta 
ja taloudesta on annettava tietoja kirkollishallituksen kollegiolle. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Muut asiat 
104 
Kevään 2022 kirkollishallituksen istuntojen aikataulut 

• ti 18.1.2022 Kuopio klo 13.00 
• ti 15.3.2022 Kuopio klo 13.00 
• ke 27.4.2022 Kuopio klo 13.00 
• pe 10.6.2022 Kuopio klo 13.00 (Kirkolliskokousseminaari 10.-11.6.2022) 
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Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Korjatun esityksen mukaan. 

*** 

Huomionosoitukset 
105 

Metropoliitta Arsenin myöntämät siunauskirjat: 

29.6.2021 
Helena Saloranta 
Kyllikki Vilokkinen 
Markku Vornanen 
Erkki Shemeikka 
Helena Timonen 

5.7.2021 
Satu Tauro 

14.9.2021 
Kirsti Röpelinen 
Juhani Saarinen 
Raija Saarinen 
Lea Komulainen 
Hannele Eskelinen 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Tiedoksi 
106 

a) Kirkon johtavan konservaattorin raportti vuoden 2021 kirkolliskokoukselle. Liite 106 a. 
b) Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys katsomusopetuksesta (referaatti vastauksesta). 

Liite 106 b. 
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c) Arkkipiispa Leon tekemän päätöksen mukaisesti palvelukeskuksen johtajan tehtäviä hoitaa 
oman toimensa ohella palvelukeskuksen lakimies Jari Rantala 25.10.2021 lukien. 

Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Pöytäkirjan tarkastajat 
107 

Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat metropoliitta Elia ja Matti Tolvanen. 

Päätös: 
Esityksen mukaan. 

*** 

Aika ja paikka alussa mainitut 
Puheenjohtaja 

Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Metropoliitta Elia   Matti Tolvanen 
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Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 

Jari Rantala 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kirkollishallituksen istunnon 25.11.2021 pöytäkirja on tarkastettu sähköpostilla 1.12.2021 ja todettu se 
kokouksen kulun mukaiseksi.  

Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 1.12.2021 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 
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