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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Piispa Kaisamari Hintikka piti alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anni Hyvärinen ja Mika Leppäaho.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys

Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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§2

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Diaarinumero

DESP/28/02.00.01/2022

Esittelijä

Tuomiokapituli

Perustelut

Hiippakuntavaltuusto hyväksyy kirkkolain 17 b luvun 1 §:n mukaan
hiippakunnan edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ohjeistus on
muuttunut. Keskusrahaston toiminnan kuvaamista selkeytetään
yhteneväiseksi kokonaisuudeksi, ja erillisestä vuosikertomuksesta luovutaan.
Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan ainoastaan sähköisessä
muodossa.
Kirkkohallituksen osastot ja erillisyksiköt sekä hiippakunnat koostavat vuoden
2021 Kirkon keskusrahaston tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen omat
toimintakertomuksensa, jossa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuminen.
Kirkkojärjestyksen 19 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan tuomiokapitulin tehtävänä
on valmistella asiat hiippakuntavaltuustolle.

Esitys

Hiippakuntavaltuusto päättää hyväksyä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.

Toimenpiteet

Toimintakertomus 2021 kirkolliskokoukselle

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tarvittaessa piispa Kaisamari Hintikka,
kaisamari.hintikka@evl.fi, tai lakimiesasessori Aappo Laitinen, 050 348 4183,
aappo.laitinen@evl.fi.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§3

Hiippakuntavaltuustoaloite: seurakunnan jäsenyys henkilön asuinpaikan muuttuessa

Diaarinumero

DESP/284/00.07.00/2021

Esittelijä

Tuomiokapituli

Perustelut

Jukka Kivimäki ja 20 allekirjoittajaa ovat tehneet kirkkolain 17 b luvun 4 a §:n
mukaisen 5.12.2021 päivätyn jäsenaloitteen hiippakuntavaltuustolle esityksen
tekemisestä kirkolliskokoukselle kirkon jäsenen mahdollisuudesta säilyttää
seurakunnan jäsenyys henkilön asuinpaikan muuttuessa hänen ottaessaan
vastaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 7 kohdan
tarkoittamia asumispalveluja tai kohdan 8 tarkoittamia laitospalveluja.
Kirkkojärjestyksen 19 luvun 1 §:n 5 kohdan mukaan tuomiokapitulin tehtävänä
on valmistella asiat hiippakuntavaltuustolle. Espoon hiippakunnan
hiippakuntavaltuuston työjärjestyksen 11 §:n mukaan aloitteet on toimitettava
tuomiokapitulille viimeistään kuusi viikkoa ennen kokousta, jossa se toivotaan
käsiteltävän.
Aloite
Kirkkolain (1993/1054) 3 luvun 2 § 2 momentin ensimmäisen virkkeen
mukaan kirkon jäsen on sen seurakunnan jäsen, jonka alueella hänellä on
kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka taikka
väestökirjanpitokunta. Saman lainkohdan kolmannen virkkeen mukaan
kirkkohallitus voi kuitenkin antaa määräyksiä siitä, milloin kirkon jäsen voi olla
kotikuntansa alueella olevan muun seurakunnan jäsen.
Kotikuntalain (1994/2013 §:n 2 kohdan mukaan henkilön kotikunta ei muutu,
jos hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta
perhehoidossa tai laitoshoidossa taikka asumisesta asumispalvelujen avulla.
Saman lain 3 b §:n mukaan henkilön kotikunta kuitenkin muuttuu, jos hän
muuttaa toiseen kuntaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 60 §:ssä tarkoitetussa
tilanteessa. Viitattu sosiaalihuoltolain kohta koskee tilannetta, joissa henkilö ei
ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan
itsenäisesti, hakee toisen kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa.
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §: 1 momentin 7 kohdan mukaan
kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä asumispalveluja ja 8 kohdan
mukaan laitospalveluja. Lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta 635/2021
perusteella palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen
hyvinvointialueille. Hyvinvointialueen velvollisuutta järjestää asumispalveluja
ei ole sidottu henkilön kotikuntaan.
Kotikuntalain (1994/201) 1 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, jos henkilöllä on
käytössään useampia asuntoja tai jos hänellä ei ole käytössään asuntoa
lainkaan, hänen kotikuntansa on se kunta, jota hän perhesuhteidensa,
toimeentulonsa tai muiden vastaavien seikkojen johdosta itse pitää
kotikuntanaan ja johon hänellä on edellä mainittujen seikkojen perusteella
kiintein yhteys.
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Henkilön, joka ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn vuoksi
kykene asumaan itsenäisesti vastaanottaessa hänelle asumispalveluna
osoitettu hoitopaikka tämä oikeus ei kuitenkaan toteudu, vaikka henkilöllä
säilyisi myös yhteinen asuinpaikka yhdessä puolisonsa tai muun
perheenjäsenensä kanssa.
Aloite: Hiippakuntavaltuusto tekee kirkolliskokoukselle esityksen, jonka
pohjalta kirkkohallitus
1. antaa määräyksen millä perusteella sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n
1 momentin 7 kohdan tarkoittamia asumispalveluja tai kohdan 8
tarkoittamia laitospalveluja vastaanottava kirkon jäsen voi säilyttää
aikaisemman seurakuntansa jäsenyyden kotikuntansa alueella
2. selvittää millä edellytyksillä aikaisemman seurakuntansa jäsenyyden
säilyttämisen mahdollisuus voidaan laajentaa tilanteisiin, joissa kirkon
jäsenen vastaanottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 7
kohdan tarkoittamia asumispalveluja tai kohdan 8 tarkoittamia
laitospalveluja saman hyvinvointialueen toisen kunnan alueella.
Aloitteen arviointia
Seurakunnan jäsenyyden määräytyminen kirkkolainsäädännössä
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon organisaatio pohjautuu ns.
parokiaalijärjestelmään. Koko Suomen valtion alue on jaettu alueellisesti
rajattuihin seurakuntiin, ja kirkkoon kuuluva henkilö on ensisijaisesti sen
paikallisseurakunnan jäsen, jonka alueella hän asuu. Samalla alueella voi olla
sekä suomen- että ruotsinkielinen seurakunta, jotka kuuluvat eri hiippakuntiin.
Kirkon jäsen on aina jonkin paikallisseurakunnan jäsen.
Seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa, sillä kunta muodostaa
perusyksikön myös kirkollisessa verotuksessa ja väestökirjanpidossa. Tämä
on ollut pääasiallinen peruste sille, miksi niin sanottujen henkilöseurakuntien
perustamista ei ole katsottu mahdolliseksi. Henkilöseurakunnalla tarkoitetaan
mallia, jossa seurakunnan jäsenyys perustuu johonkin muuhun seikkaan kuin
jäsenen asuinpaikkaan.
Kirkkolain 3 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan kirkon jäsen on sen
seurakunnan jäsen, jonka alueella hänellä on kotikuntalaissa tarkoitettu
kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka taikka väestökirjanpitokunta. Kunkin
henkilön tulee olla väestörekisterissä siinä kunnassa, jossa hänellä on
kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta. Kotikunta ja asuinpaikka merkitään
väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään. Kotikunnan
määräytymisestä on yksityiskohtaiset määräykset kotikuntalain 1–6 §:ssä.
Tilanteessa, jossa saman kunnan alueella on useita seurakuntia,
seurakunnan jäsenyys määräytyy KL 3:2 § 2 momentin mukaisesti
asuinpaikan perusteella. Kirkkohallitukselle on kuitenkin annettu saman
säännöksen perusteella oikeus määrätä siitä, milloin kirkon jäsen voi olla
kotikuntansa alueella olevan muun seurakunnan jäsen.
Kirkkohallituksen antamat määräykset poikkeuksista koskevat seuraavia
kahta tilannetta: Henkilö, joka kuuluu kielelliseen vähemmistöön, ja jonka
asuinpaikan mukainen seurakunta on yksikielinen, voi vakinaiseen
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asuinosoitteeseen katsomatta olla saman kunnan alueella olevan oman
äidinkielensä mukaisen seurakunnan jäsen. Kunnassa, jossa on kaksi tai
useampia evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia, voi kirkkoherra, hänen
aviopuolisonsa ja alaikäiset lapsensa kyseisessä kunnassa olevaan
asuinosoitteeseen katsomatta olla kirjoilla siinä seurakunnassa, jonka
kirkkoherra asianomainen on. Kun peruste kirkkoherran tai hänen
puolisonsa/lapsensa poikkeukselliseen seurakunnan määräytymiseen lakkaa,
siirretään henkilö vakinaisen osoitteen mukaiseen seurakuntaan.
Henkilön asuinpaikka määräytyy väestötietojärjestelmässä olevan vakinaisen
asuinosoitteen mukaisesti. Tämä tieto määrittelee myös henkilön kuulumisen
seurakuntaan. Kirkkohallituksen virastokollegion 22.11.2018 hyväksymien
kirkon jäsenyyttä koskevien virastonhoidon ohjeiden mukaan
seurakuntayhtymässä sovitaan seurakuntien kesken, mihin yhtymän alueella
olevaan seurakuntaan kuuluu henkilö, jolla ei ole vakinaista osoitetta.
Käytännössä nämä tilanteet koskevat pääosin henkilöitä, jotka asuvat
vakinaisesti ulkomailla ja joiden väestökirjanpitokunta on kotikuntalain 6 a §:n
mukaisesti se kunta, joka viimeksi oli hänen kotikuntansa Suomessa.
Kotikuntalaissa on määritelty tarkemmin henkilön väestökirjanpitokunnan
määräytyminen tilanteissa, jossa Suomen kansalaisella ei ole ollut kotikuntaa
Suomessa.
Kotikuntaa ja sosiaalihuoltoa koskeva lainsäädäntö
Oikeus sosiaalihuollon palveluihin ja sosiaalihuollon järjestämisvastuu
määräytyy pääsääntöisesti asumisperiaatteella, jonka mukaan kunta vastaa
sosiaalihuollon järjestämisestä asukkailleen. Laitoshoidossa olevien ja
asumispalveluja sekä perhehoitoa tarvitsevien oikeus valita kotikuntansa
laajeni vuoden 2011 alusta ja se on vaikuttanut sosiaalihuollon henkilölliseen
soveltamisalaan. Muutos koski sekä kotikuntalakia että sosiaalihuoltolakia.
Henkilön kotikunta ei kotikuntalain 3 §:n 2 kohdan mukaan muutu, jos hänen
asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta perhehoidossa tai
laitoshoidossa taikka asumisesta asumispalvelujen avulla. Jos henkilö on
sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn
asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, hän voi 3 §:n 2 kohdan
estämättä valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa
toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoikeuden käyttäminen
edellyttää, että hoidon tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kestänyt yli
vuoden.
Kotikuntalain 3 b §:n mukaan kotikunta muuttuu, jos hän muuttaa toiseen
kuntaan sosiaalihuoltolain 60 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa.
Sosiaalihuoltolain 60 § koskee toisen kunnan sosiaalipalvelujen ja hoitopaikan
hakemista. Kyseisen säännöksen mukaan se, joka haluaa muuttaa toisen
kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn
vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti, voi hakea tämän kunnan
sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin jos olisi kunnan
asukas. Kunnan tulee välittömästi ilmoittaa hakemuksesta ja sen
käsiteltäväksi ottamisesta hakijan kotikunnalle. Kunnan tulee käsitellä
hakemus, arvioida hakijan palvelutarve yhteistyössä tämän kotikunnan
kanssa ja tehdä asiassa päätös. Jos kunta päättää palvelun myöntämisestä,
hakijan on kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta ilmoitettava
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kunnalle palvelun vastaanottamisesta. Hakijalla on oikeus kolmen kuukauden
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta muuttaa osoitettuun hoitopaikkaan.
Sosiaalihuoltolain 60 § mahdollistaa sen, että esimerkiksi iän tai
vammaisuuden vuoksi laitoshoidossa oleva henkilö voi muuttaa asumaan
omaistensa ja läheistensä lähelle. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy
muuttopäivästä lukien uudelle kunnalle, mutta vastuu henkilön hoito- ja
hoivapalvelujen kustannuksista säilyy hänen aiemmalla kotikunnallaan.
Kuten aloitteessa on tuotu ilmi, sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaan
kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä 7 kohdassa mainittuja
asumispalveluja ja 8 kohdassa mainittuja laitospalveluja. Hyvinvointialueiden
aloittaessa toimintansa 1.1.2023 palvelujen järjestämisvastuu siirtyy
hyvinvointialueille. Hyvinvointialueesta annetun lain 3 §:n 1 momentin 1
kohdan mukaan hyvinvointialueen jäsen on henkilö, jolla jonka kotikuntalaissa
(201/1994) tarkoitettu kotikunta sijaitsee hyvinvointialueen alueella
(hyvinvointialueen asukas).
Henkilön kotikunta ei kotikuntalain 3 §:n 2 kohdan mukaan muutu, jos hänen
asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta perhehoidossa tai
laitoshoidossa taikka asumisesta asumispalvelujen avulla, vaikka palvelujen
järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Henkilö voi halutessaan kuitenkin
valita uudeksi kotikunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa
toimintayksikössä tai asunnossa hän asuu, jos hoidon tai asumisen
arvioidaan kestävän yli vuoden tai se on kestänyt yli vuoden. Tilanteessa,
jossa henkilö itse haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei kykene
asumaan siellä itsenäisesti, hän voi hakea hoitopaikkaa ja sosiaalipalveluja.
Jos kunta päättää palvelun myöntämisestä ja hakija ottaa palvelun vastaan,
hänen kotikuntansa muuttuu. Kotikuntalain mukaiseen sääntelyyn ei
hyvinvointialueiden perustamista koskevassa uudistuksessa ole tehty
muutoksia.
Seurakunnan määräytyminen käytännössä
Seurakunnan jäsenyys määräytyy edellä kuvatun mukaisesti kirkkolain nojalla
siten, että kirkon jäsen on sen seurakunnan jäsen, jonka alueella hänellä on
kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ja siellä oleva asuinpaikka. Henkilö
säilyttää kotiseurakuntansa jäsenyyden myös laitoshoidossa tai
asumispalveluissa, vaikka hoitopaikka sijaitsisi toisessa kunnassa tai
samassa kunnassa toisen seurakunnan alueella, mikäli hänen vakinainen
asuinpaikkansa ei muutu. Muutos väestötietojärjestelmään merkittyyn
asuinpaikkaan edellyttää muuttoilmoituksen tekemistä.
Kun joku muuttaa kotikuntaa tai siellä olevaa asuinpaikkaa, hänen on
kotikuntalain 7 §:n mukaan aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää ja
viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä ilmoitettava siitä Digi- ja
väestötietovirastolle. Ilmoituksen voi muuttavan henkilön puolesta tehdä myös
hänen mukanaan muuttava perheenjäsenensä. Ilmoitus on tehtävä myös
silloin, jos joku muuttaa asunnosta ja hänelle ei jää vakinaista asuntoa. Jos
henkilö käyttää kotikunnan valintaoikeuttaan sellaisessa tilanteessa, jossa
hänet on jo aiemmin sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumispalvelujen
avulla järjestettyyn asumiseen toisen kunnan alueelle, henkilön tulee ilmoittaa
tästä valintaoikeuden käyttämisestä välittömästi Digi- ja väestötietovirastolle.
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Henkilön on ilmoitettava myös tilapäinen asuinpaikkansa Digi- ja
väestötietovirastolle, jos asuminen kestää yli kolme kuukautta.
Jos Digi- ja väestötietovirasto on saanut muulta kuin henkilöltä itseltään
tiedon kotikunnan tai siellä olevan asuinpaikan muuttumisesta taikka tiedon
vakinaisesta muutosta ulkomaille, se voi tehdä tämän tiedon mukaisen
merkinnän väestötietojärjestelmään, jos on ilmeistä, että tietoa voidaan pitää
luotettavana.
Muutettaessa saman kunnan alueella sijaitsevaan hoitopaikkaan
seurakunnan jäsenyys vaihtuu ainoastaan tilanteessa, jossa
väestötietojärjestelmässä oleva vakinainen asuinpaikka vaihtuu. Jos
henkilöllä on esimerkiksi oma tai yhteinen asuinpaikka yhdessä puolisonsa tai
muun perheenjäsenensä kanssa, laitoshoito tai asumispalvelujen avulla
järjestetty asuminen ei aiheuta seurakunnan vaihtumista, ellei henkilölle
muuttoilmoituksella ilmoiteta uutta vakinaista asuinosoitetta.
Aloitteen tekijöiltä ja aluekeskusrekisteristä saadun selvityksen perusteella
seurakunnan vaihtumiseen liittyneet kysymykset ovat nousseet esille lähinnä
tilanteissa, joissa laitoshoidossa tai asumispalveluiden piirissä olleen henkilön
kotiseurakunnan muuttuminen on tullut yllätyksenä omaisille henkilön
kuoleman jälkeen. Käytännössä lienee kyse tilanteista, joissa henkilölle on
tehty kotikuntalain edellyttämä muuttoilmoitus hoitopaikan toimesta omaisten
tietämättä. Muuttoilmoitusta koskeva sääntely sisältyy kotikuntalakiin, eikä sitä
koskeva menettely kuulu kirkollisten viranomaisten toimivaltaan.
Johtopäätökset
Aloitteessa on esitetty, että hiippakuntavaltuusto tekee kirkolliskokoukselle
esityksen, jonka pohjalta kirkkohallitus antaisi määräyksen siitä, että
sosiaalihuoltolain tarkoittamia asumispalveluja tai laitospalveluja
vastaanottava kirkon jäsen voisi säilyttää aikaisemman seurakuntansa
jäsenyyden kotikuntansa alueella. Lisäksi aloitteessa on esitetty, että
hiippakuntavaltuusto tekee kirkolliskokoukselle esityksen, jonka pohjalta
kirkkohallitus selvittäisi, millä edellytyksillä aikaisemman seurakuntansa
jäsenyyden säilyttämisen mahdollisuus voidaan laajentaa tilanteisiin, joissa
kirkon jäsenen vastaanottaa sosiaalihuoltolain tarkoittamia asumispalveluja tai
laitospalveluja saman hyvinvointialueen toisen kunnan alueella.
Aloitteen tarkoitus seurakunnan jäsenyyden säilyttämisestä myös
laitoshoidossa tai asumispalveluissa on tärkeä. Seurakunnan jäsenyyden
vaihtuminen on kytköksissä kotikuntalaissa määriteltyyn muuttoilmoituksen
tekemiseen ja sen mukaisen vakinaisen asuinpaikan määrittelemiseen.
Käytännössä tilanne on koettu ongelmalliseksi lähinnä tilanteissa, joissa
asuinpaikka saman kunnan alueella on muuttunut laitoshoidon vuoksi, mistä
on samalla seurannut myös seurakunnan vaihtuminen. Alkuperäisen
kotiseurakunnan jäsenyys on useissa tilanteissa seurakunnan jäsenelle ja
hänen omaisilleen tärkeää, eikä seurakuntayhteyttä välttämättä ehdi enää
muodostua siihen seurakuntaan, jonka alueella hoitopaikka tai asumispalvelut
on järjestetty. Myös vainajan omaisten näkökulmasta yllättävät
seurakuntavaihdokset ovat aiheuttaneet epäselvyyttä hautaan siunaamisen
järjestelyissä ja esimerkiksi pyhäinpäivänä jumalanpalveluksessa tapahtuvan
seurakunnan edesmenneiden jäsenten muistamiselta osalta.
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Hyvinvointialueiden perustaminen ei vaikuta kotikuntalain mukaiseen
oikeuteen säilyttää kotikunnan jäsenyys tilanteessa, jossa asuminen toisessa
kunnassa johtuu pääasiassa hoidosta perhehoidossa tai laitoshoidossa taikka
asumisesta asumispalvelujen avulla, eikä näin olen myöskään seurakunnan
jäsenyyteen.
Edellä mainituista syistä aloite on perusteltua jättää raukeamaan.
Seurakuntavaihdokseen liittyviä käytäntöjä ja ohjeistusta on kuitenkin hyvä
selvittää, jotta voidaan varmistaa, ettei seurakunnan vaihtuminen tule
seurakunnan jäsenelle tai hänen lähiomaisilleen yllätyksenä.
Hiippakuntavaltuuston päätös lähetään tässä tarkoituksessa tiedoksi
kirkkohallitukselle.
Esitys

Hiippakuntavaltuusto päättää, että aloite jätetään raukeamaan.

Päätös

Päätetiin yksimielisesti, että aloite jätetään raukeamaan ja että päätös
lähetetään tiedoksi Kirkkohallitukselle.

Toimenpiteet

Tiedoksi Kirkkohallitukselle

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimiesasessori Aappo Laitinen, 050 348 4183,
aappo.laitinen@evl.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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§4

Muut asiat
Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteiden
varalta
Tuomiokapituli päätti 15.6.2021 §119 hyväksyä Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin päivitetyn sitoumuksen hyvään käytökseen ja toimintaohjeet
ristiriitatilanteiden varalle ja lähettää ne tiedoksi hiippakuntavaltuustolle.
Lakimiesasessori Aappo Laitinen ja asiantuntija Sirpa Tirri keräävät kevään
aikana listaa seurakuntien häirintäyhdyshenkilöistä ja syksyllä
yhdyshenkilöille järjestetään koulutusta.

Kirkkohallituksen päätös Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan
jäsenistä ja varajäsenistä
Kirkkohallituksen täysistunto on 23.11.2021 / 155 § valinnut kirkon
työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan jäsenet ja varajäsenet
hiippakuntavaltuustojen ehdollepanon perusteella toimikaudeksi 1.1.2022–
31.12.2025. Espoon hiippakunnasta varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tapio
Tähtinen ja varajäseneksi Sirpa Rantala.

Hiippakuntafoorumi
Hiippakuntafoorumi päätettiin pitää lauantaina 3.9. 2022. Aiheeksi
vahvistettiin seurakuntien tavoittavan työn kehittäminen. Foorumin tavoitteena
on mahdollistaa teemaan liittyvien onnistumisen kokemusten ja hyvien
ideoiden jakaminen seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
kesken.
Foorumia on valmistellut työryhmä: Pentti Aspila, Jaakko Rahja, Lea Ahonen,
Sirpa Rantala ja Päivi Raunu. Jatkossa foorumin valmistelua jatkavat
hiippakuntavaltuuston tavoittavan työn kehittämistyöryhmä: Kirsi Nummi,
Sirpa Rantala, Raija Urama, Juha Vähäsarja ja Juha Pitkä sekä Pentti Aspila.
Työryhmä toivoi myös kapitulin edustajaa mukaan suunnittelutyöhön.
Hiippakuntafoorumin alustava ohjelma esitellään kesäkuun
hiippakuntavaltuustossa ja kutsut lähetetään kesäkuun aikana seurakuntiin.

Hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöpuheenjohtajien
yhteydenpito
Hiippakuntamme seurakuntien luottamushenkilöpuheenjohtajat ovat vuonna
2021 aloittaneet yhteydenpidon tavoitteena löytää seurakuntien välillä
yhteistyömahdollisuuksia. Yhteydenpitoa jatketaan vuonna 2022 tavoitteena
löytää konkreettista yhteistyötä. Yhteistyötä kiinteistöjen käytössä ja
ylläpidossa on valmisteltu työryhmässä Jaakko Rahjan johdolla. Työryhmän
esitysluonnos kiinteistöasioiden kehittämisestä liitettiin kokouksen
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esityslistaan ja lähetettiin sähköpostitse kaikille hiippakuntavaltuuston
jäsenille ja kokouksen osallistujille.
Työryhmän tavoitteena on kiinteistöasioista vastaavien yhteydenpidon
kehittäminen ja tiedonjakamisen lisääminen seurakuntien välillä. Työryhmä
järjestää keskiviikkona 14.9.2022 klo 17.00 webinaari, johon kutsutaan
seurakuntien kiinteistövastaavia sekä luottamushenkilöitä.
Verkkotapaamiseen kutsutaan myös Kirkkohallituksen kiinteistöyksikön
edustaja. Hiippakuntavaltuutetut vievät ennakkotietoa webinaarin
ajankohdasta eteenpäin omiin seurakuntiinsa.

Kirkolliskokousedustajien kuulumiset
Kirkolliskokousedustajat kertoivat kuulumisia marraskuun kirkolliskokouksesta
ja ajankohtaisia asioita kirkolliskokouksen valiokuntien työskentelyistä.

Seuraavat kokoukset
Todettiin, että hiippakuntavaltuuston seuraava kokous on 30.5.2022.
Vuoden 2023 kokoukset pidetään 28.2. ja 25.5.
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§5

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Kokouksen puolesta

Pentti Aspila
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Carolina Koski
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.

Anni Hyvärinen
pöytäkirjantarkastaja

Mika Leppäaho
pöytäkirjantarkastaja

