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Seurakunnanneuvoston kokous SN2-23 16.2.2023 

 

Aika Torstai 16.2.2023 
Klo 17:00 
 

 

Paikka Helsingin seurakuntasali, Unioninkatu 39 sisäpiha. Myös etäosallistuminen mahdol-
linen 
  

 

Läsnä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutsuttuna 
 

Haukka Jari 
Mononen Tomi (isä Foma) 
Karhapää Jukka, 2. varapuheenjohtaja (este) 
Mountraki Maria  
Niemi Ludmila 
Pylvänäinen Jari (poissa) 
Railas Lauri, 1. varapuheenjohtaja (etäyhteyksin)  
Tchervinskij Anna 
Vehkaoja Jukka 
Wessman Erja (etäyhteyksin) 
Äikäs Mikko 
Salminen Markku, kirkkoherra, puheenjohtaja 
 
Kristiina Mendes, sihteeri 
 
Brodkin Jefim, valtuuston puheenjohtaja, läsnäolo- ja puheoikeus 
Mendes Kristiina, hallintopäällikkö 
Merras Teo, Papiston ja kanttorien edustaja, läsnäolo- ja puheoikeus 
Rosenberg Kaj, kiinteistöpäällikkö 
 
 

 

1 § Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 17:03. 
Kokous aloitettiin alkurukouksella. 

 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
OrtL 52 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Seurakun-
nan-neuvoston työjärjestyksen 3 §:n 4 momentin mukaan sihteeri toimittaa kokouskutsun jäsenille kaksi 
viikkoa ennen kokousta. Määräaikaa ei tarvitse noudattaa, jos käsiteltävänä on kiireellinen asia tai jos ko-
kous ei ole ollut päätösvaltainen ja se on kutsuttava koolle uudestaan. Yksittäinen kiireellinen asia voidaan 
käsitellä puhelin- tai sähköpostikokouksessa.  
 

Kokouskutsu on lähetetty 2.2.2023. 
 
Päätös:  Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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3 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen  

KJ 98 §:n mukaan seurakunnanneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi neuvoston valitsemaa pöytäkirjantar-
kasta-jaa ja se on tarkastettava 7 päivän kuluessa kokouksen päättymisestä. Pöytäkirjantarkastajat merkit-
sevät lausuntonsa pöytäkirjaan ja allekirjoittavat sen. Jos puheenjohtaja ja tarkastajat eivät ole samaa mieltä 
pöytäkirjan sanamuodosta, se on palautettava seurakunnanneuvoston tarkastettavaksi. Työjärjestyksen 11 
§:n 3 momentin mukaan pöytäkirjantarkastajat valitaan sopivaksi katsotulla tavalla. Sihteeri ja pöytäkirjan-
tarkastajat sopivat yhdessä pöytäkirjan tarkastusajan ja -paikan. Pääsääntöisesti pöytäkirjantarkastajille esi-
tetään tarkastettavaksi sihteerin ja puheenjohtajan / puheenjohtajien allekirjoittama pöytäkirja, ellei se käy-
tännön syistä ole mahdotonta.  

  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin isä Foma ja Ludmila Niemi. 
 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen  
 
Päätös:  Neuvosto päätti hyväksyä esityslistan sillä muutoksella, että kohtaan 7§ merkitty asia 

käsitellään kohdassa 5§ ja alkuperäisen esityslistan muut kohdat muuttuvat juoksevassa 
järjestyksessä tämän jälkeen. Lisälistan kaksi asiaa lisätään kohdiksi 13§ ja 14§. 

 

5 § Mannerheimintie 8 kiinteistön hissiremontin lisäbudjetti 
Kiinteistölautakunta käsitteli lisäbudjettiasiaa kiireellisenä 12.1.2023 kokouksessaan. 
Seurakunnanneuvosto esitti kokouksessaan 19.1.2023 seurakunnanvaltuustolle lisäbud-
jetin hyväksymistä kiinteistölautakunnan esityksen pohjalta. Seurakunnanvaltuusto pa-
lautti esityksen neuvostolle uuteen valmisteluun siten, että neuvoston esitys valtuustolle 
sisältää myös ehdotuksen, miten lisäbudjetti katetaan. Valtuusto yksimielisesti hyväksyi 
Blyn esittämän ponsilauseen riittävän tiedon saannista päätöksenteon pohjaksi. 
 
Esittelijä: Kaj Rosenberg ja Kristiina Mendes 
 
Päätösesitys: Seurakunnanneuvosto esittää valtuustolle lisäbudjetin hyväksymistä. 
 

Päätös: Lisäbudjettiesityksiä korotetaan alkuperäisistä esityksistä seuraavasti: 250.000 euroa 
(hissiurakka) ja 150.000 euroa (vuokrahyvitykset), yhteensä 400.000 euroa, jotta mini-
moidaan tarve hakea uutta lisäbudjettia.  
Lisäbudjetit katetaan seuraavasti: lisätään talousarvioon 2023 verotuloja 200.000 euroa, 
vähennetään talousarviosta luottamushenkilöiden asiantuntijapalkkiot ja kohdennetaan 
summa 35.000 euroa lisäbudjetteihin. Lisäksi käytetään kassavaroista helmikuussa 2023 
kassaan maksetut vakuutuskorvaukset noin 170.000 euroa. Riippuen päätöksestä asiassa 
kohta 9§, lisäbudjetista katetaan joko 400.000 euroa tai 370.000 euroa edellä mainituilla 
tavoilla.  

 
 

6 § Uspenskin katedraalin vahtimestarin irtisanoutuminen ja toimen täyttämi-
nen (liite-ei julkinen) 

 
Esittelijä: kirkkoherra 
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Päätösesitys: neuvosto kiittää vahtimestari Vladimir Savolaista pitkästä ja ansiokkaasta 
palveluksesta ja myöntää hänelle eron vahtimestarin toimesta. Neuvosto päättää toimen 
täyttämisestä. 

 
Päätös:  Neuvosto kiittää vahtimestari Vladimir Savolaista pitkästä ja ansiokkaasta palveluksesta 

ja myöntää hänelle eron vahtimestarin toimesta.  
 Neuvosto päätti täyttää toimen vakinaistamalla aiemmin tuntityötä tehneen henkilön 

1.4.2023 alkaen. Työsuunnittelussa tulee huomioida vähenevä tuntityöntekijöiden käyttö 
vakinaistamisen jälkeen, jotta kokonaishenkilökuluissa tulee vähennyksiä.  

 

7 § Toimivapaan keskeytysasia (liite-ei julkinen) 
  

Esittelijä: Markku Salminen 
 

Päätösesitys: seurakunnanneuvosto antaa luvan toimivapaan keskeyttämiseen. 
 
Päätös: Esityksen mukaan. Toimivapaa päättyy 28.2.2023. 
 
 

8 § Kanttorin työsuhdeasia (ei julkinen) 
Seurakunnanneuvosto toteaa, että asiassa on syntynyt pysyvä työsuhde. 
 
Esittelijä: Markku Salminen 
 
Päätösesitys: Seurakunnanneuvosto toteaa, että kyseisen kanttorin kanssa voidaan sol-
mia toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. 
 

Päätös:  Esityksen mukaan.  

 
9 § Valtuuston neuvostolle uuteen valmisteluun lähettämä asia 

Seurakunnanvaltuusto varasi 10.11.2022 kokouksessaan 35 000 euron määrärahan val-
tuuston puheenjohtajan ja neuvoston ensimmäisen varapuheenjohtajan käyttöön erilai-
siin asiantuntijapalveluihin. Neuvosto totesi 19.1.2023, että valtuuston päätös on säädös-
ten vastainen ja palauttaa asian valtuustolle uuteen käsittelyyn. 
 
Valtuusto päätti 26.1.2023 kokouksessaan lähettää asian uuteen valmisteluun siten, että 
neuvosto tarkistaa ja selventää mihin säädöksiin asiassa on viitattu sekä tekee täsmen-
netyt käytännön ohjeet määrärahan toimeenpanosta. Ohjeet tuodaan valtuustolle joko 
hyväksyttäviksi tai ainakin tiedoksi. 
 
Valtuuston pyytämät säädökset ja täsmälliset ohjeet määrärahan täytäntöönpanosta val-
mistuvat kokoukseen mennessä. 
 
Esittelijät: Lauri Railas 
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Valtuusto päätti kokouksessaan 10.11.2022 lisätä neuvoston esittämään talousarvioon 
35.000 euroa luottamuselinten asiantuntijapalkkioihin. Tällaista määrärahaa ei ole aiem-
min talousarviossa ollut. Valtuuston puheenjohtaja asiaa esitellessään mainitsi, että 
määräraha olisi käytettävissä luottamuselinten tarvitsemiin koulutus-, konsultointi-, 
asiantuntijapalveluihin ja sihteeripalveluihin, määrittelemättä kuitenkaan mahdollisia 
hankintoja tämän tarkemmin. Valtuusto voi päättäessään lisätä kyseisen määrärahan, 
vaikkakaan se ei ole linjassa valtuuston päättämien talouden ja toiminnan sopeuttamis-
tarpeiden tai henkilöstökulujen vähentämistarpeiden kanssa. 
Neuvosto käsitteli valtuuston kokouspäätösten laillisuusvalvontaa kokouksessaan 
19.1.2023. Neuvosto päätti, että valtuuston päätös antaa rahavarat käyttöön valtuuston 
puheenjohtajalle ja neuvoston ensimmäiselle varapuheenjohtajalle oli säädösten vastai-
nen. Lisäksi se oli hyvän hallintotavan vastainen.  

 
Lain (OrtL 47§) mukaan kirkkoherralla on seurakunnan nimenkirjoitusoikeus. Valtuus-
ton valitsemilla henkilöillä ei ole oikeutta tehdä sitoumuksia kolmansien osapuolien 
kanssa. Tämä oikeus on kirkkoherralla asemansa takia.  

 
Valtuuston hyväksymän taloussäännön 14§ mukaan hankintoja voi talousarviossa mää-
ritellyn mukaisesti tehdä kustakin toiminnosta vastaavan esimiehen päätöksellä, budjet-
tikuri huomioiden. Esihenkilöt toimivat tehtävissään kirkkoherran delegointipäätök-
sellä. Viime kädessä kirkkoherra päättää näistä hankinnoista mahdollisesti hyväksyes-
sään sopimuksia kolmansien osapuolten kanssa. 

 
Lain mukaan (OrtL 61§) kirkkoherra johtaa seurakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa tämän lain, kirkkojärjestyksen ja seurakunnan toimielinten päätösten 
mukaan. Seurakunnanvaltuuston tehtävä on talousarvion vahvistaminen sekä tilinpää-
töksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen (OKJ 114§). Mikäli osallistumi-
nen operatiiviseen toimintaan olisi mahdollista valtuuston jäsenen osalta, niin silloin he 
eivät voisi olla käsittelemässä asiaa vastuuvapauden myöntämisestä.   

 
Valtuusto toimii valtuustona ja tekee päätökset kokoontuessaan kokouksissa. Kokous-
ten ulkopuolella, yksittäisillä henkilöillä ei ole valtuuston päätäntävaltaa eivätkä he voi 
toimia operatiivisella puolella käyttäen valtuuston hyväksymää budjettia. Se on kirkko-
herran tehtävä.  

 
Päätösesitys: neuvosto toteaa valtuuston päättämän määräraha-asian säädösten vas-
taiseksi ja esittää valtuustolle määrärahan käytöstä.  
 

Päätös: Valtuuston kokouksen päättämän määrärahan käyttötarkoitus on jäänyt epäselväksi. 
Neuvosto katsoo, että valtuuston päätös oli säädösten ja Suomen ortodoksisten seura-
kuntien vakiintuneiden toimintaperiaatteiden vastainen, mutta tarvittaessa valtuusto 
voi tehdä esityksen neuvostolle asiantuntijapalveluiden tarpeesta. Neuvosto selvittää ta-
pauskohtaisesti resurssin ja mistä palvelua voidaan hankkia. Säädösten mukaisesti neu-
vosto toimeenpanee valtuuston päätökset.  

 Kyseinen määräraha jätetään sellaisenaan käyttämättä osana säästötoimenpiteitä ja va-
rat kohdistetaan Mannerheimintie 8 kiireelliseen hissikorjaukseen.  

 
Kirkkoherra jääväsi itsensä ja poistui klo 18:14 
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10 § Kirkollishallituksen 19.12.2022 päätös koskien kirkkoherra Salmisen oikai-
suvaatimusta seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen päätöksistä (liitteet) 

Kirkollishallitus hylkäsi kokouksessaan 19.12.2022 kirkkoherra Markku Salmisen oikai-
suvaatimuksen koskien seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen päätösten synty-
mistä laillisessa järjestyksessä. Kirkollishallitus päätti, että valtuuston 1.9.2022 kokous on 
laillisesti koollekutsuttu ja kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa jär-
jestyksessä. Päätöksessä todetaan myös: Oikaisuvaatimuksessa ei ole väitetty valtuuston 
kokouksen päätösten olevan sellaisenaan lainvastaisia. Kirkkoherra on vaatinut kokouk-
sen päätösten kumoamista ainoastaan sillä perusteella, että kokous ei ollut laillisesti 
koolle kutsuttu. Asiat, joista valtuusto on päättänyt, ovat kuuluneet valtuuston toimival-
taan ja valtuusto on päättänyt asiat seurakunnanneuvoston valmistelusta. Valtuuston ei 
ole väitettykään ylittäneen toimivaltaansa tai tehneen muuten lainvastaisia päätöksiä. 
 
Kirkollishallituksen lainoppinut asiantuntijajäsen, professori Tolvanen ja kirkon palve-
lukeskuksen lakimies Heino ovat 3.1.2023 antaneet tarkempia ohjeita kirkollishallituksen 
päätökseen ja seurakunnan päätöksentekoprosessiin liittyen. Ohjeistuksen mukaan seu-
rakunnanvaltuuston tulee ottaa kirkollishallituksen päätös asialistalle ja todeta, että kir-
kollishallitus on pitänyt 1.9.2022 pidetyn kokouksen päätöksiä lainmukaisina ja lailli-
sessa järjestyksessä syntyneinä. Kysymys valtuuston kokouksen päätösten lainmukai-
suudesta on lopullisesti ratkaistu kirkollishallituksessa ja kirkollishallituksen päätös te-
kee kirkkolain (Laki ortodoksisesta kirkosta 985/2006) 60 §:n soveltamisen tarpeetto-
maksi. 

  
Kirkollishallitus teki samasta oikaisuvaatimuksesta päätöksen jo 28.9.2022 todeten, että 
seurakunnanvaltuuston laillisuusvalvonta kuuluu seurakunnanneuvostolle:  
 
Laki ortodoksisesta kirkosta 60§ - Seurakunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta 
Jos seurakunnanneuvosto katsoo, että seurakunnanvaltuuston päätös on tehty virheelli-
sessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, taikka jos päätös on 
muuten lainvastainen, seurakunnanneuvoston on jätettävä päätös täytäntöön pane-
matta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos seurakun-
nanvaltuusto pysyy päätöksessään, seurakunnanneuvoston on saatettava kirkollishalli-
tuksen ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Kirkollishallitus ei 
saa ratkaista asiaa, ennen kuin oikaisuvaatimusaika valtuuston päätöksestä on kulunut. 
 
Seurakunnanneuvosto palautti asian valtuustolle 12.10.2022 kokouksessaan todeten, että 
valtuuston 1.9.2022 kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole syntyneet laillisessa jär-
jestyksessä ja siksi neuvosto ei voi toimeenpanna niitä. Neuvosto kiinnitti vakavasti huo-
miota siihen, että valtuuston tulee noudattaa seurakuntaa koskevaa lainsäädäntöä toi-
minnassaan. Asia palautettiin tuolloin valtuustolle, joka ei ole ottanut asiaa käsiteltäväk-
seen. 
 
Esittelijät: Lauri Railas 
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Päätösesitys: neuvosto toteaa, että tässä ei ole menetelty lain ortodoksisesta kirkosta 
mukaisesti, mutta neuvosto katsoo, että kirkollishallitus on ratkaissut asian toista me-
nettelyä käyttäen, oikaisuvaatimuksen kautta ja on tehnyt asiassa lopulliseksi katsotta-
van ratkaisun.  

 
Mikko Äikäs poistui klo 18:26 

 
Päätös: Esityksen mukaan lisäten, että neuvosto aloittaa valtuuston 1.9.2022 kokouksen päätös-

ten toimeenpanon.  
 
Mikko Äikäs palasi kokoukseen klo 18:30 
Kirkkoherra palasi kokoukseen klo 18:31 
 
 

11 § Muutosneuvotteluasia 
Osana valtuuston edellyttämää seurakunnan talouden ja toiminnan tasapainottamisen 
selvittämistä on hyvän henkilöstöhallinnon mukaista osallistuttaa henkilöstö keskuste-
luun asiassa, jolla voi olla henkilöstövaikutuksia. Neuvottelut käydään työehtosopimuk-
sen liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 
 

 Esittelijä: Kristiina Mendes 
  

Päätösesitys: neuvosto edellyttää henkilöstön osallistuttamista käynnistyviin neuvotte-
luihin. 

 
Päätös: Esityksen mukaan lisäten, että neuvosto pitää tärkeänä avointa viestintää henkilöstölle 

koko prosessin ajan.  

  
12 § Itäisen alueen papin valinta 
 Hiippakunnan piispa on tehnyt ehdokasasettelun, jossa ehdolle on asetettu yksi henkilö.
  

Esittelijä: Markku Salminen 
 

Päätösesitys: neuvosto esittää valtuustolle pyynnön papin valinnasta mahdollisimman 
pian 

  
Päätös: Esityksen mukaan.  
 

13 § Valtuuston 26.1.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirjan tarkastus (liite) 
Jos seurakunnanneuvosto katsoo, että seurakunnanvaltuuston päätös on tehty virheellisessä jär-
jestyksessä tai että valtuuston on ylittänyt toimivaltansa, taikka jos päätös on muuten lainvastai-
nen, seurakunnanneuvoston on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saa-
tettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (OrtL 60§) 

  
 Esittelijä: kirkkoherra 
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Päätösesitys: neuvosto toteaa, että kokous on ollut laillinen ja päätökset ovat syntyneet 
laillisessa järjestyksessä.  

 
Päätös: Esityksen mukaan, mutta valtuuston kokouspöytäkirja kohdan 8§ mukaan neuvosto teki 

erillisen päätöksen. Muilta osin neuvosto toimeenpanee valtuuston kokouspäätökset.  
  
  

14 § Vetoomukset 
Seurakunnanneuvosto on vastaanottanut kaksi vetoomusta koskien koululaispalveluk-
sia kirkkaalla viikolla.  
 
Päätösesitys: Asia merkitään tiedoksi. Neuvosto toteaa, että on tärkeää järjestää koulu-
laispalveluksia budjetin rajoissa ja on tärkeää hakea vapaaehtoisia mukaan toteuttamaan 
tapahtumia.  

 
Päätös:  Esityksen mukaan.  
 
 

15 § Aloitteet  
Jos seurakunnanneuvoston jäsen haluaa asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä 
kirjallinen esitys neuvoston puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston kokouksessa 
ilman aiheetonta viivytystä (KJ 96 §).  
 
Ei aloitteita.  
 

16 § Muut asiat 
 Keskusteltiin keskeneräisistä neuvosto- ja valtuustoaloitteista.  
 Stefanoskodin tilinpäätös.  

AVI tekee työsuojelutarkastuksia seurakuntiin ja Liisankadun toimipiste on vuorossa 
helmikuussa.  

 Henkilöstökysely on käynnissä työyhteisössä.  

 
17 § Ilmoitusasiat 
 Uspenskin katedraalin papin irtisanoutuminen 
 Epäasiallisen käytöksen käsittely neuvostossa (liite) 
 Kiinteistölautakunnan kokouspöytäkirja 1-23 (12.1.2023) 
 Kiinteistölautakunnan kokouspöytäkirja 2-23 (2.2.2023) 
 Neuvoston ja esihenkilöiden keskustelutilaisuus keskiviikkona 8.3.2023 klo 15 
 

18 § Seuraavat kokoukset 
 Torstaina 16.3.2023 klo 17:00 
 Torstaina 20.4.2023 klo 17:00 
 Torstaina 25.5.2023 klo 17:00 
 

19 § Kokouksen päättäminen 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30. 
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Helsingin ortodoksinen seurakunta – Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki – Y-tunnus 0116502-6 
p. 09 8564 6100 – helsinki@ort.fi – www.hos.fi 

 
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI  
  
 
Markku Salminen  Kristiina Mendes  
kirkkoherran   sihteeri  
 
 
Lauri Railas 
neuvoston 1. varapuheenjohtaja 
kohta 10§ 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS  
Olemme tänään tarkastaneet seurakunnanneuvoston 16.2.2023 pitämästä kokouksesta laaditun pöy-
täkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.   
 
Helsingissä, 17.2.2023  
  
 isä Foma (Tomi Mononen)  Ludmila Niemi 
 
 
 
Oikaisuvaatimusaika:  
 
Neuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla, Liisankatu 
29 A, 00170 Helsinki 20.2.2023-6.3.2023 välisenä aikana.   
 
Kirkollishallituksen antamat oikaisuvaatimusohjeet:  
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua Suomen ortodoksiselta kirkollishallitukselta 
(Karjalankatu 1, 70110 Kuopio, kirkollishallitus@ort.fi) kirjallisella oikaisuvaatimuksella.   
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava  
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta  
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset                                

oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa  
• päätös, johon haetaan oikaisua  
• miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtä-

väksi  
• perusteet, joilla oikaisua vaaditaan  
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Oikaisuvaatimuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen, ainoastaan 
seurakunnanvaltuuston ja luostarin johtokunnan kirkollishallitukselle alistettavasta päätöksestä.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. 
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, 
taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuksessa ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on 
liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomen ortodoksiselle kirkollishallitukselle oikaisuvaatimusajan 
kuluessa henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse tai sähköpostina. Oi-
kaisuvaatimuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postitse lähetetty oikaisuvaati-
mus katsotaan annetuksi sinä päivänä, jona oikaisuvaatimuksen sisältävä postilähetys tai ilmoitus 
lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu kirkollishallitukselle.   
 
Asiakirjaan, joka postitse tai lähetin välityksellä lähetetään kirkollishallitukselle, on lähettäjän sel-
västi merkittävä nimensä, ammattinsa, asuinpaikkansa ja postiosoitteensa.  
 
Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Kirkollishallituksen aukioloaika on maa-
nantaista perjantaihin klo 9 – 14.   
 
Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen postiosoite on Karjalankatu 1, 70110 Kuopio ja käyntiosoite 
Karjalankatu 1, Kuopio. Kirkollishallituksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14. Kir-
kollishallituksen sähköpostiosoite on kirkollishallitus@ort.fi.  
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