
 

 

Kirkollishallituksen istunto 23.11.2022 
Pöytäkirja  
 
Aika:       23.11.2022 klo 14.10–14.30 
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 johtaja Jari Rönkkö, talouspäällikkö Henna Mynttinen, 
kirkkopalvelujen koordinaattori Sirpa Okulov 

 
Sihteeri: Annaleea Kemppainen 
 
Poissa: piispa Sergei 

 
*** 
 
Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 
104 
Kirkkoherra Markku Salmisen oikaisuvaatimus Helsingin ortodoksisen 
seurakunnan seurakunnanneuvoston 22.9.2022 tekemästä päätöksestä 
(10 §) sekä vaatimus seurakunnanneuvoston päätöksen 
täytäntöönpanokiellosta 

 
Vaatimukset: 
Salminen pyytää, että seurakunnanneuvoston päätös kumotaan, koska päätöksentekoon on osallistunut 
esteellinen jäsen. Salminen pyytää myös, että kirkollishallitus kieltää seurakunnanneuvoston päätöksen 
täytäntöönpanon. Liite 104.  
 
Kirkollishallitus on käsitellyt täytäntöönpanokieltoa koskevan vaatimuksen kokouksessaan 13.10.2022 
(pöytäkirjan §92). Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolle on lähetty 
lausuntopyyntö oikaisuvaatimuksesta 17.10.2022, lausuntopyyntöön ei tullut vastausta määräaikaan 
mennessä. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus ei tutki oikaisuvaatimusta. 
 
Perustelut: 
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 101 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä siihen saa hakea muutosta valittamalla. 
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Seurakunnanneuvosto on yllä mainitussa pykälässä lähettänyt asian ohjeistuksen mukaiseen käsittelyyn. 
Neuvosto tullaan kutsumaan koolle, kun asia on valmisteltu. Seurakunnanneuvosto on päättänyt aloittaa 
asiassa päätöksenteon valmistelun. Seurakunnanneuvoston pöytäkirjan viitattu asiakohta ei sisällä 
sellaista päätöstä, josta voisi tehdä oikaisuvaatimuksen Kyseessä on asian valmistelu.  
 
Kirkollishallitus on antanut seurakunnalle 4.10.2022 hallinnollista ohjausta sen välttämiseksi, että 
seurakunnan päätöksentekoon tai päätöksenteon valmisteluun osallistuu esteellisiä henkilöitä. 

 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 

*** 
 
Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 
105 
Jefim Brodkinin oikaisuvaatimus Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
seurakunnanneuvoston päätöksestä 12.10.2022, pöytäkirjan §13 (päätös 
olla panematta täytäntöön seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 pidetyn 
kokouksen päätöksiä) 
 
Vaatimus: 
Seurakunnanneuvoston päätös on kumottava ja määrättävä täytäntöönpanokieltoon, koska 
päätöksentekoon on osallistunut esteellisenä kirkkoherra Markku Salminen. Seurakunnanneuvosto on 
päättänyt, ettei seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 pitämän kokouksen päätöksiä panna täytäntöön. 
Salminen on tehnyt tuon valtuuston kokouksen päätöksistä oikaisuvaatimuksen kirkollishallitukselle. 
Salminen on vaatinut valtuuston 1.9.2022 kokouksessa tekemien päätösten kumoamista ja vaatinut 
myös kokouksen päätösten täytäntöönpanon kieltämistä. Liite 105. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus ei tutki oikaisuvaatimusta. 
 
Perustelut: 
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 101 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä siihen saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Seurakunnanneuvosto on päättänyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellään olla panematta 
täytäntöön seurakunnanvaltuuston kokouksessaan 1.9.2022 tekemiä päätöksiä. Seurakunnanneuvoston 
päätös koskee siten täytäntöönpanoa eikä siitä saa tehdä oikaisuvaatimusta. 
 
Oikaisuvaatimuksen jäädessä tutkimatta, lausunnon antaminen täytäntöönpanokiellosta raukeaa. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
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*** 
 
Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 
106 
Ritva Blyn ja Ludmila Niemen oikaisuvaatimus Helsingin 
ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston päätöksestä 
12.10.2022, pöytäkirjan §13 (päätös olla panematta täytäntöön 
seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 pidetyn kokouksen päätöksiä) 
 
Vaatimus: 
Seurakunnanneuvoston päätös on kumottava, koska päätös perustuu puutteelliseen tai virheelliseen 
tietoon. Seurakunnanneuvosto ei ole myöskään voinut päättää täytäntöönpanon kieltämisestä, koska 
seurakunnanvaltuuston päätöksessä on ollut kysymys asian valmistelusta. Liitteet 106 a-b. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus ei tutki oikaisuvaatimusta. 
 
Perustelut: 
Ortodoksisesta kirkosta annetun lain 101 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä siihen saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Seurakunnanneuvosto on päättänyt oikaisuvaatimuksen kohteena olevalla päätöksellään olla panematta 
täytäntöön seurakunnanvaltuuston kokouksessaan 1.9.2022 tekemiä päätöksiä. Seurakunnanneuvoston 
päätös koskee siten täytäntöönpanoa eikä siitä saa tehdä oikaisuvaatimusta. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 

*** 
 
Kirkollishallituksen lakimiesjäsenen esittely 
107 
Kirkollishallituksen 13.10.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirjan §96 
liitteiden 96b ja 96c julkisuus 
 
Kirkollishallitus on määrännyt otsikossa viitatun §:n liitteet 96b ja 96c viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain 24 §:n perusteella salaisiksi. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus muuttaa liitteiden julkisuudesta tekemäänsä päätöstä ja määrää liitteet julkisiksi, 
kuitenkin niin, että liitteistä mahdollisesti ilmenevät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
24 §:n 17-kohdassa ja 20-kohdassa tarkoitetut liikesalaisuudet ja sanotun lainkohdan 23-kohdassa 
tarkoitetut henkilön vuosituloja koskevat tiedot ovat salaisia. 
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Perustelut: 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 1 §:n mukaan viranomaisten asiakirjat 
ovat julkisia, jollei sanotussa laissa tai muussa laissa toisin säädetä. Lain 24 §:ssä on säädetty salassa 
pidettävistä asiakirjoista. Salassapito on voitava perustella jollakin pykälään sisältyvällä, tapauskohtaisesti 
yksilöitävällä perusteella. Yleisluonteinen viittaus pykälään ei ole riittävä julkisuuden rajoittamisen 
peruste. Kirkolliskokouksen päätettäväksi tulevat kustannuspaikkakohtainen talousarvioesitys ja sen 
perustelut ovat lähtökohtaisesti julkisia sen jälkeen, kun kirkollishallitus on päättänyt niiden antamisesta 
kirkolliskokoukselle. Julkisuutta voidaan rajoittaa siltä osin kuin viitatuista liikkeistä paljastuisi 
liikesalaisuus tai yksittäisen, yksilöitävissä olevan työntekijän vuositulo. Rajoittaminen on mahdollista 
tehdä peittämällä asiakirjoista salassa pidettävät tiedot.  

 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Merkitään, että asiakirjan luovutuksesta, joka vaatii toimenpiteitä salassa pidettävän tiedon vuoksi on 
mahdollista periä voimassa olevan lainsäädännön puitteissa maksu toteutuneiden kulujen mukaisesti. 
 

*** 
 
Kirkkopalvelujen koordinaattorin esittely 
108 
Suomen ortodoksisen kirkon ja Valamon opiston yhteistyösopimus 
vuosille 2023–2025  
 
Estellisyys: 
Anna-Katriina Salmikangas 
 
Valamon opisto sitoutuu toteuttamaan Suomen ortodoksisen kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman 
linjauksia ortodoksisessa hengessä toimivana vapaan sivistystyön oppilaitoksena. 
 
Opiston keskeiset tavoitteet palvelevat kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaa seuraavasti: 
Valamon opisto toteuttaa kirkon aikuiskasvatuksen tehtävää järjestämällä noin 150 lyhytkurssia 
vuodessa. Näistä yli 60 % liittyy kirkon strategian linjaukseen ”kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava 
kirkko”. Opiston oppimisympäristö on ainutlaatuinen ja se tarjoaa hyvät puitteet hengelliseen 
perineeseen liittyvien kurssien järjestämiseen, kuten jumalanpalveluselämään liittyvät kurssit ja retriitit.  
 
Kirkon strategian mukainen lähetystehtävä toteutuu kaikessa, luostarin yhteydessä olevassa, opiston 
työssä. Opiston kurssitarjonta tavoittaa vuodessa noin 2000 opiskelijaa. 
 
Valamon opiston ikoniakatemia toimii suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja sen antama opetus on 
korkealaatuista. Opetuksessa hyödynnetään myös kansainvälistä verkostoa. Ikoniakatemia toteuttaa 
kirkon kulttuuriperinnön strategiaa.  
 
Opistossa toteutetaan vapaaehtoistyön toimijoiden koulutuksia.  
 
Kirkon omiin opintoihin liittyvää koulutusta toteutetaan erikseen sovittavalla tavalla. 
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Suomen ortodoksisen kirkon avustus kohdennetaan suoraan kurssimaksuihin. Opisto huomioi 
suunnittelussa myös uudet suomalaiset. Opisto on valmis huolehtimaan myös ukrainalaisten 
sotapakolaisten opetukseen liittyvistä asioista.  
 
Opisto järjestää opetusta oman toimen ohella toimiville papiston jäsenille.  
 
Tärkeitä kohderyhmiä ovat myös nuoren polven karjalaiset ja koltat, joiden omien juurien, 
kulttuuritaustan ja -perinnön vaalimisessa opisto haluaa olla aktiivisesti mukana. 
 
Sopimukseen on maininta kulttuuriperinnöstä huolehtimisesta. Valamon johtava konservaattori antaa 
lausunnot seurakuntien konservointiavustuksiin. Seurakuntavierailujen yhteydessä hahmottuvat 
konservointiin liittyvät seurakuntien työntekijöiden koulutustarpeet. Tämä toteuttaa kirkon strategista 
linjausta ”huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta”. 
 
Kirkon avustus 73 000 euroa vahvistetaan vuosittain kirkolliskokouksessa kirkollishallituksen 
esityksestä. Sopimusta arvioidaan vuosittain yhteisesti kirkon palvelukeskuksen toimihenkilöiden ja 
opiston rehtorin kanssa. Johtava konservaattorin avustus on vuoden 2019 kirkolliskokouksen 
päätöksellä 30 000 euroa. Se raportoidaan aina valtionapuhakemukseen. Opiston arvioinnista 
raportoidaan kirkollishallitukselle.  
 
Esitys: 
Kirkollishallitus esittää yhteistoiminta sopimuksen hyväksymistä vuosille 2023–2025. Liite 108. 
 
Perustelut: 
Valamon opisto on maamme ainoa ortodoksinen ja kaikille avoin vapaan sivistystyön oppilaitos. 
Luostarin yhteydessä toimiminen luo parhaat mahdolliset puitteet ortodoksisen jumalanpalveluselämän 
ja kulttuurin opiskeluun. Ikoniakatemia on korkeatasoinen. Ikonimaalauksen kursseille osallistuu 
vuosittain noin 400 henkilöä. Osa kurssilaisista löytää tiensä ortodoksiseen kirkkoon.  
 
Kirkon tuki mahdollistaa sekä hyvin pienien kirkollisten kurssien järjestämisen että vähävaraisempien 
seurakuntalaisten osallistumisen kursseille ja luostarin jumalanpalveluksiin. Kuluneena vuonna opisto 
järjesti kaksi ukrainalaisille suunnattua Suomen ortodoksiseen kirkkoon ja ortodoksiseen uskoon 
tutustuttavaa tapahtumaa. Ne keräsivät yhteensä 200 osallistujaa. Lisäksi opisto toteutti koulutuksia 
venäjänkielisille ja eritrealaisille. Maahan muuttaneet ortodoksit ovat tärkeä potentiaali kirkolle.  
 
Johtavan konservaattorin työstä on tehty vuosittain raportti valtionavustukseen. Konservaattorin 
työhön on ohjattu varat suoraan budjettiin. Koska konservaattorin työ linkittyy opistoon, maininta 
sopimuksessa on perusteltu.  

 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 
Merkitään, että Anna-Katriina Salmikangas ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. 
 

*** 
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Talouspäällikön esittely 
109 
Suomen ortodoksisen kirkon talouden seuranta 2022 
 
Vuoden 2022 talousarvio on vuoden 2021 kirkolliskokouksen hyväksymä. Tulojen ja menojen 
tasapainoon saattamiseksi kirkolliskokous päätti kahden prosentin budjettileikkauksesta jokaiselle 
kustannuspaikalle pois lukien kustannuspaikat 301 Avustukset ja yhteistyösopimukset, 701 As Oy 
Suokatu 41, 702 Muut vuokrahuoneistot, 703 Petsamon vuokrahuoneistot, 801 Eläkekassat, 811 
Sijoitustoiminta ja 820 Poistot. Säästötavoite vuodelle 2022 on 100 000 euroa ja säästötavoite sitoo 
kaikkia kustannuspaikkavastaavia. 
  
Tuloslaskelman perusteella on syytä arvioida, että kolmen kustannuspaikan budjetti tulee ylittymään 
vuonna 2022.  
  

• Henkilöstö- ja lakipalveluiden kustannuspaikan arvioidaan ylittyvän hieman vuoden 2022 
talousarvioon verrattuna. Kulujen ylitykset koostuvat henkilöstön rekrytointiin liittyvistä 
kustannuksista sekä henkilöstökuluista.  

• Viestinnän ja tietohallinnon kustannuspaikan arvioidaan myös ylittyvän hieman vuoden 2022 
talousarvioon verrattuna. Vuoden aikana on ostettu tietoturvaan liittyviä lisenssejä sekä 
viestinnän osalta sivujen päivitykseen liittyvää asiantuntijapalvelua sekä nettisivuille on tehty 
saavutettavuusauditointi.  

• Kirkon keskustalon osalta kustannuspaikan arvioidaan ylittyvän yli 10 prosenttia talousarvioon 
verrattuna. Keskustalon osalta kustannuksia ovat lisänneet merkittävästi kohonneet sähkö- ja 
lämmityskustannukset. Korona lisäsi alkuvuoden osalta myös siivouskustannuksia. 
 

Vuoden 2022 osalta arvioidaan kirkon täyttävän kirkolliskokouksen edellyttämän säästötavoitteen edellä 
esitetyistä kustannusylityksistä huolimatta. 
 
Esittelyn liitteet: 
Liite 109a, Suomen ortodoksisen kirkon tuloslaskelma 
Liite 109b, Suomen ortodoksisen kirkon tase 
Liite 109c, Suomen ortodoksisen kirkon toteutumavertailu. Liite on osittain salassa pidettävä, laki 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta §24, kohta 23. 
 
Esitys:   
Kirkollishallitus on saanut tiedoksi syyskuun 2022 talouden raportit sekä arvion budjetin ylityksistä. 
Lopulliset kustannukset vuodelta 2022 raportoidaan ensi vuoden alussa ja kirkollishallitus käsittelee ne 
vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä.  
 
Perustelut:  
Arvioidut kustannuspaikkojen budjetti ylitykset vuodelle 2022 ovat syntyneet henkilöstömuutoksista, 
järjestelmien päivittämisestä sekä energianhinnan kasvusta. Suomen ortodoksisen kirkon taloussäännön 
19§ mukaan toiminnasta ja taloudesta on annettava tietoja kirkollishallituksen kollegiolle. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
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*** 
 
Talouspäällikön esittely 
110 
Sijoituskatsaus  
 
Suomen ortodoksisen kirkon sijoitusten kirjanpito arvo oli vuoden 2021 tilinpäätöksessä yhteensä 
9 523 143 euroa (2020 8 917 008 euroa). Kirjanpidossa sijoitukset arvostetaan hankintahintaan tai 
tilinpäätöspäivän kurssiin, mikäli se on hankintahintaa alempi. 
 
Sijoitukset on hajautettu useampiin eri sijoitusinstrumentteihin ja niiden hoidosta vastaavat useat eri 
sijoitustoimintaan perehtyneet kumppanit. Sijoitusten yksityiskohtaiset tiedot, kuten määrä, jakauma ja 
tuotot sekä tulevaisuuden näkymät on käyty tarkemmin läpi liitteissä. Liitteet 807a-j. Liitteet ovat salassa 
pidettäviä. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta §24, kohta 17. 
 
Esitys:   
Kirkollishallitus on saanut sijoituskatsauksen tiedoksi ja keskustelee asiasta. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 

 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
111 
Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustuksen 
jatkaminen vuoden 2023 loppuun 
 
Haminan ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty peruskorjausavustusta Kouvolan kirkon vesikaton 
kunnostamiseen 16.9.2020.  
 
Kouvolan kirkon katon korjaaminen osoittautui odotettua kalliimmaksi ja hanketta täytyi siirtää 
koronapandemian ennakoitujen taloudellisten vaikutusten vuoksi. 
 
Haminan ortodoksinen seurakunta on osa Kaakkois-Suomen ortodoksista seurakuntaa. 
Lappeenrannassa on valmistunut 2022 pappilatalon peruskorjaus, jonka vuoksi Kouvolan kirkon katon 
korjauksen aloitusajankohtaa on siirretty. Kaakkois-Suomen seurakunta anoo peruskorjausavustukselle 
jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun asti. Liite 111. 
 
Esitys: 
Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan Kouvolan kirkon katon kunnostamiseen kohdistetulle 
55 000 euron peruskorjausavustukselle myönnetään poikkeuksellisesti jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun 
asti.  
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Perustelut: 
Kouvolan kirkko on kirkkolailla suojeltu entinen varuskuntakirkko ja yksi Kaakkois-Suomen alueen 
suurimmista kirkoista. Vesikaton kuntoon saattaminen on kirkon käyttökunnossa pitämisen 
perusedellytyksistä. Seurakunta on toteuttanut mittavan peruskorjauksen Lappeenrannan 
pappilarakennukseen ja hankkeen pikaisen edistämisen vuoksi on perusteltua myöntää avustukselle 
jatkoaikaa.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely 
112 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan peruskorjausavustuksen 
jatkaminen vuoden 2023 loppuun 
 
Kuopion ortodoksiselle seurakunnalle on myönnetty peruskorjausavustusta Suonenjoen kirkon 
kunnostamiseen 16.9.2020.  
 
Suonenjoen kirkon korjaushanketta täytyi siirtää 2020 koronapandemian ennakoitujen taloudellisten 
vaikutusten vuoksi vuodelle 2021. Vuonna 2021 pyydettyjen korjaustyötarjousten perusteella hanke on 
osoittautunut odotettua kalliimmaksi. Kiinteistöpäällikkö on tutustunut kohteeseen 3.11.2022 ja 
uudistettuihin suunnitelmiin kirkkorakennuksen käytettävyyden parantamiseksi. Uudistetuissa 
suunnitelmissa kellaritilojen käyttöä vähennetään merkittävästi toteuttamalla hyvin vaatimattomin 
muutoksin esteetön WC-tila ja keittokomero kirkkosalin takaosan varastotiloihin. Tällä menettelyllä 
kirkon turvallista käyttöä voidaan jatkaa ja toiminnan kannalta tarpeelliset tilat saadaan kaikkien 
käytettäväksi.  
 
Kellaritiloihin toteutetaan tulo-poistoilmanvaihto, joka säädetään tasapainotilanteeseen yläkerran tilojen 
kanssa, jolla vältetään hajujen leviäminen yläkertaan. Kellarin ilmanlaatua tarkkaillaan muutoksen 
jälkeen ja tiloja kunnostetaan vähän kerrallaan, mikäli niitä voidaan käyttää paremmin. Tarvittaessa 
kellaritilojen käytöstä voidaan luopua. Liite 112. 
 
Esitys: 
Kuopion ortodoksisen seurakunnan Suonenjoen kirkon kunnostamiseen kohdistetulle 18 000 euron 
peruskorjausavustukselle myönnetään poikkeuksellisesti jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun asti.  

 
Perustelut: 
Suonenjoen kirkko on säännöllisessä käytössä ja alueen seurakuntalaisia käy palveluksissa merkittävissä 
määrin. Kirkon ylläpitokulut ovat vain n. 3000 €/vuosi. Suonenjoen kirkko on hyvin ylläpidetty, 
aktiivisessa käytössä ja hyvässä käyttökunnossa oleva seurakunnalle sopivan kokoinen kirkkorakennus. 
Kiinteistötyöryhmän raportissa Suonenjoen kirkko on määritelty toimenpidekategoriaan 3. Kirkkoon 
kohdistettavat investoinnit tulisi olla maltilliset ja uusilla suunnitelmilla voidaan perustellusti edetä ja 
jatkaa kirkon käyttöä vielä vuosia.  
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Kuopion ortodoksisella seurakunnalla on seurakuntien yhdistymisten jälkeen paljon ylläpidettäviä ja 
kunnostettavia kiinteistöjä. Taloudellista apua ja kirkkokunnan tukea tarvitaan myös pienemmissä 
hankkeissa. Tämä hanke on esimerkillisen määrätietoisesti viety kohti taloudellista ja käytännöllistä 
päämäärää. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely  
113 
Kirkolliskokousvaalien toimihenkilöiden palkkiot  
 
Taustaa: 
Kirkolliskokousvaalin toimitsijoille on kirkollishallituksen päätöksellä korvattu kuluja keskushallinnon 
varoista.  
 

Esitys: 
Matkakulut korvataan halvimman matkustustavan mukaan ja lisäksi maksetaan 40 euron palkkio 
vaalipäivää kohden. Päivärahaa ei makseta. Kulut kohdennetaan kirkollishallituksen kustannuspaikalle.  
 

Perustelut: 
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 44§:n mukaan kirkolliskokouksen edustajavaalien 
vaalitoimitsijoiden kokouspalkkio, matkakustannusten korvaus ja päiväraha maksetaan kirkon 
keskusrahastosta kirkollishallituksen päätöksen mukaan. Maallikkojen edustajien vaalin valitsijamiesten 
matkakustannusten korvauksen ja päivärahan maksavat seurakunnat.  
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 

 
*** 
 
Palvelukeskuksen johtajan esittely  
114 
Suomen ortodoksisen kirkon ja Digi- ja viestintäviraston välisen 
kirkollisia toimituksia koskevien tietojen 
tietojenkäsittelypalvelusopimuksen päättäminen  
 
Taustaa: 
Vuonna 2004 (kirkollishallituksen pöytäkirja 4.5.2004) Väestörekisterikeskus (VRK) ja Suomen 
ortodoksinen kirkko solmivat sopimuksen kirkollisia toimituksia koskevien tietojen 
tietojenkäsittelypalvelusta (KITPA). Palvelu on syntynyt tilanteessa, jossa seurakunnat lakkasivat 
olemasta väestörekisterinpitäjiä (uusi väestötietolaki 61571998 tuli voimaan syksyllä 1999). Tällöin 
tarvittiin ratkaisu, jolla kirkollisten toimitusten tietoja (kaste, rippikoulutieto, konfirmaatio) pystyttiin 
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välittämään Väestörekisterikeskuksen ja kirkkojen välillä. Kyseessä on ostopalvelu nyttemmin Digi- ja 
väestötietovirastolta.   
 
Ortodoksinen kirkko otti käyttöön Eden-järjestelmän kesäkuussa 2020. Tämän jälkeen Digi- ja 
viestintäviraston järjestelmään ei ole enää lähetetty yllä mainittujen kirkollisten toimitusten tietoja. 
 
Ortodoksisen kirkon kirkollisten tietojen käsittelypalvelusopimus on edelleen voimassa. 
Evankelisluterilainen kirkko on jo luopunut palvelusta ja nyt DVV on kääntynyt Suomen ortodoksisen 
kirkon puoleen ja ehdottanut sopimuksen purkamista. 
 
Esitys: 
Kirkollishallitus valtuuttaa palvelukeskuksen johtajan päättämään Digi- ja viestintäviraston ja 
ortodoksisen kirkon välisen kirkollisten tietojen käsittelypalvelua koskevan sopimuksen. 
 
Perustelut: 
Kirkollisten tietojen käsittelypalvelulle ei ole ortodoksisen kirkon Eden-järjestelmän käyttöönoton 
jälkeen tarvetta. Digi- ja viestintäviraston järjestelmässä olevat tiedot eivät ole enää ajantasaisia, eivätkä 
siten käyttökelpoisia. Voimassa olevasta sopimuksesta aiheutuu turhia kustannuksia. 

 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 

 
Palvelukeskuksen johtajan esittely  
115 
Vuoden 2023 kirkollishallituksen kollegion aikataulujen vahvistaminen 
 
Esitys: 
Kirkollishallituksen kollegio kokoontuu vuonna 2023 seuraavasti. 
 

• 9.1.2023 Teams-kokous 

• 30.3.2023  

• 20.4.2023 

• 9.6.2023  

• 31.8.2023 

• 28.9.2023  

• 18.10.2023 

• 23.11.2023  
 

Perustelut: 
Kollegion istuntoaikataulua määrittää kirkkovuosi sekä kirkollishallituksen vuosittain toistuvat tehtävät 
ja aikaisemmin muodostuneet käytännöt.  
 
Vuoden 2023 kokouksissa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  
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9.1.2023 Teams-kokouksessa (esityslista lähetetään viimeistään 5.1.2023) käsitellään 
kirkolliskokousvaalin aikataulun vahvistaminen, edustajien määrät ja maallikkojen ehdokaslistan 
vahvistaminen.  
 
30.3.2023 kokouksessa käsitellään kirkolliskokousvaalin tuloksen vahvistaminen. 
 
20.4.2023 kokouksessa käsitellään tilinpäätöksen vahvistaminen. 
 
9.–10.6.2023 pidetään kirkolliskokousseminaari Oulussa ja kollegio kokoontuu 9.6. seminaarin 
yhteydessä.  
 
31.8.2023 varataan kokouspäivämäärä mahdollisille esille tuleville asioille.  
 
28.9.2023 käsitellään kirkolliskokoukselle saapuneet aloitteet. 
 
18.10.2023 kokouksessa vahvistetaan kirkolliskokouksen asialuettelo ja käsitellään muut mahdolliset 
kirkolliskousasiat.  
 
23.11.2023 istunnossa käsitellään yleisiä esille tulevia asioita. 
 
Päätös: 
Kirkollishallitus päätti vahvistaa seuraavan istuntoaikataulun: 
 

• 9.1.2023 Teams-kokous 

• 30.3.2023  

• 20.4.2023 

• 9.6.2023  

• 31.8.2023 

• 20.9.2023 

• 18.10.2023 

• 23.11.2023  
 

*** 
 
Huomionosoitukset 
116 
 
Arkkipiispa Leon myöntämät huomionosoitukset: 
Minna Jokinen, siunauskirja  29.9.2022 
Petteri Lalu, siunauskirja   29.9.2022 
Jarmo Pylkkönen, PKR R1   13.10.2022 
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Metropoliitta Arsenin myöntämät siunauskirjat: 
Rauni Kaakinen  5.11.2022 
Hannu Happonen  5.11.2022 
Tarja Anneli Kivinen  5.11.2022 
Hannu Tapani ja Aila Irene Lehtoranta 5.11.2022 
Ulla Maija Saarelainen  5.11.2022 
Terttu Pihlatie  5.11.2022 
 
Esitys: 
Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 

 

Pöytäkirjan tarkastajat 
117 
 
Esitys: 
Pöytäkirjan tarkastavat Metropoliitta Arseni ja Matti Tolvanen. 
 
Päätös: 
Esityksen mukaan. 
 

*** 
  



13 

 

 

Aika ja paikka alussa mainitut 

Puheenjohtaja 

 
 
 
 
Leo 
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 

 
 
 
Metropoliitta Arseni  Matti Tolvanen 
 
 
 
 
 
Kirkollishallituksen istunnon sihteeri 
 
 
 
 
Jari Rönkkö 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 
Kirkollishallituksen istunnon 23.11.2022 pöytäkirja on tarkastettu 30.11.2022 ja todettu se kokouksen 
kulun mukaiseksi.  
 
Pöytäkirja on lisätty kirkon nettisivuille 30.11.2022 ja määräaika oikaisuvaatimukselle ja valitukselle 
lasketaan edellä mainitusta päivämäärästä. 

 
 


