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60
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Juha Ilonen avasi kokouksen ja kirkkoherra Camilla Ekholm piti alkuhartauden.
61
JÄRJESTÄYTYMINEN
Laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajat, kokouksen työjärjestys
Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Pöllönen ja Anders Backström.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin
lisäyksin: Muihin asioihin lisättiin kohta 1, Söderkullan kirkolla olevan männyn valaiseminen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Pöllönen ja Anders Backström.
62
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ OLO
Puheenjohtajan esitys: Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä
10.9.2020 – 24.9.2020 välisenä aikana seurakuntien kirkkoherranvirastoissa.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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63
TIEDOKSIANTOASIAT
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö ja kiinteistöpäällikkö
1. Hallinto-osaston viranhaltijapäätökset
Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset 26.5.2020 – 3.9.2020 (liite 1 /63 §) ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset 26.5.2020 – 3.9.2020 (liite 2 /63 §).
2. Verotulokertymä (liite 3 /63 §).
3. Varainhoidon kilpailutus – sijoitustyöryhmän kokous 10.6.2020 ja allekirjoitettu
täyden valtakirjan varainhoitosopimus Evlin kanssa (liite 4 /63 §)
4. Vuoden 2020 investoinnit – tilannepäivitys
5. Sankarihautojen inventaario (liite 5 /63 §)
6. Kirkkohallituksen yleiskirje 18/2020 (liite 6 /63 §)
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asiat tiedokseen.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.
64
TALOUSKATSAUS 31.7.2020
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Ohessa liitteenä talousarviovertailu per 31.7.2020 (liite 1 /64 §).
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteessä esitetyn talousarviovertailun tietoonsa ja toteaa, ettei se tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.
65
KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUONNA 2021
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Sipoon seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti korotettiin 1,35 %:iin vuonna 2010.
Tämän jälkeen kirkollisveroprosenttia ei ole korotettu.
Sipoon seurakuntayhtymän toteutunut tulos ovat viimeisten vuosien aikana ollut ylijäämäinen, vaikka talousarviot ovat olleet reilusti alijäämäisiä vuodesta 2018 lähtien.
Mm. kertaluonteiset erät ja kustannussäästöt sekä viimevuoden verotulojen kasvu ovat
selittäneet tilinpäätöksien ylijäämät. Tämän vuoden talousarvion mukaan Sipoon seurakuntayhtymän talous olisi noin 265 t€ alijäämäinen. On odotettavissa, että seurakuntayhtymän talous jatkuu alijäämäisenä myös tulevina vuosina.
Sipoon seurakuntayhtymän on tulevina vuosina pyrittävä kustannussäästöihin ja pidettävä investoinnit maltillisella tasolla. Henkilöstömenojen kasvattamisessa hallintoosaston ja seurakuntien tulee noudattaa pidättyvyyttä. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemiakin tulee vaikuttamaan kirkollisverotuloihin sekä toimintatuottoihin ja kustannuksiin. Tällä hetkellä on kuitenkin mahdotonta arvioida kuinka suuri vaikutus
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tulee olemaan. Vaikutuksen suuruus riippuu siitä, miten kauan koronaviruspandemia
jatkuu ja miten se hoidetaan sekä Suomessa että muissa maissa.
Tällä hetkellä Suomen valtio valmistelee sote- ja maakuntauudistusta, joka voi vaikuttaa myös kirkon rahoituspohjaan. Voi olla, että verotuksen painopiste siirtyy kunnilta
valtiolle, jolloin tällä olisi vaikutusta myös kirkollisverotuottoon.
Vaikka seurakuntayhtymän taloussuunnitelma tuleville vuosille indikoi kirkollisveron
nostoa, ehdotetaan kuitenkin, ettei vuonna 2021 nosteta kirkollisveroprosenttia. Soteja maakuntauudistus voi tuoda mukanaan muutoksia verotuspohjaan lähivuosina ja
tällä hetkellä Sipoon seurakuntayhtymän talous on vielä vakaa. On hyvä seurata kustannuksien kehitystä vielä pari vuotta ja tämän jälkeen arvioida kirkollisveroprosentin
muutosta.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti vuonna 2021 on 1,35.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös vaikuttaa kaikkiin seurakuntalaisiin, myös lapsiin ja nuoriin.
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SÖDERKULLAN VANHAN SEURAKUNTATILAN OSAKKEIDEN OSTOTRAJOUS
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Yhteinen kirkkovaltuusto valtuutti kokouksessaan 3.6.2020 (12 §) yhteistä kirkkoneuvostoa päättämään Terveystien 3:n osakkeiden myynnistä tietyin ehdoin.
Sipoon seurakuntayhtymä on saanut ehdollisen ostotarjouksen 166 000 euroa Rauno
Asplundilta/hänen yhtiöltään (liite 1 /66 §). Osakkeita rasittaa n. 112 000 euron lainaosuus, joten seurakuntayhtymälle jää n. 54 000 euro vähennettynä välityspalkkioilla.
Tarjouksen ehdot ovat, että taloyhtiön pitää hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutos ja
käyttötarkoituksen muutos sekä että ostaja saa rakennusluvan kunnan rakennusvalvonnalta. Asunto-osakeyhtiö Söderkullanportin on yhtiökokouksessaan 19.8.2020 hyväksynyt tarjouksessa asetetun ehdon yhtiöjärjestys- ja käyttötarkoitusmuutoksesta. Rakennuslupa-asia on vielä avoin.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ostotarjouksen sekä vastatarjouksen (liite 2 /66 §) ja valtuuttaa kiinteistöpäällikön ja talouspäällikön yhdessä hoitamaan myyntitoimenpiteet ja allekirjoittamaan osakkeiden kauppakirjan.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös vaikuttaa kaikkiin seurakuntalaisiin, myös lapsiin ja nuoriin.
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SEURAKUNTAYHTYMÄN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Sipoon seurakuntayhtymä tulee ottaa käyttöön Suomi.fi -valtuudet, eli valtuudet asioida seurakuntayhtymän puolesta, esimerkiksi Kevan, Kelan ja Verohallinnon kanssa.
Suomi.fi -valtuutushakemuksen voi allekirjoittaa henkilöt, joilla on nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeuden osoittavat asiakirjat saavat olla enintään 6 kuukautta
vanhoja.
Kirkkolain mukaan (KL 7:7): ”Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän
nimenkirjoitusoikeudesta”. Kirkkojärjestyksessä (KJ 7:7) todetaan lisäksi: ”Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- tai
johtosäännössä ole määrätty toisin”. Käytännössä nimenkirjoitusoikeuden johtaminen
Kirkkolaista ja – järjestyksestä aiheuttaa toistuvasti hankaluuksia ja epäselvyyttä, miltä
vältytään sillä, että nimenkirjoitusoikeus määritellään yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä.
Yhteisen kirkkoneuvoston edellinen päätös nimenkirjoitusoikeudesta 22.5.2019
(63 §):
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Sipoon seurakuntayhtymän nimenkirjoittajiksi valtuutetaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Ilonen, talouspäällikkö Jenna Rask-Backmanin alkaen 1.6.2019 ja kiinteistöpäällikkö Timo Yrjönen
aina kaksi yhdessä.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa uudelleen tekemänsä päätöksen 22.5.2019
ja päättää, että Sipoon seurakuntayhtymän nimenkirjoittajiksi valtuutetaan yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Ilonen, talouspäällikkö Jenna Rask-Backmanin ja
kiinteistöpäällikkö Timo Yrjönen aina kaksi yhdessä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin eikä nuoriin.
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SIJOITUSSUUNNITELMA - LISÄYS
Esityksen valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Sipoon seurakuntayhtymälle uuden sijoitussuunnitelman kokouksessaan 5.3.2020.
Liitteenä sijoitussuunnitelma (liite 1 /68 §), johon ehdotetaan lisättäväksi yksi lause
sivulla 5. Lisättävä lause on: Väliaikaisesti osakkeiden osuus voi ylittää 40 prosenttia,
mutta tämä on pyrittävä korjaamaan kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon markkinatilanne ja sijoitussalkun kokonaisriskitaso.
Esitys: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä lauseen lisäys sijoitussuunnitelmaan. Muita korjauksia ei tehdä.
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAVA: Päätös ei vaikuta lapsiin ja nuoriin.
69
MUUT ASIAT
69.1 Söderkullan kirkolla olevan männyn valaiseminen
Sipoon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostossa on noussut esille aloite Söderkullan kirkolla olevan vanhan männyn valaisemisesta pimeän talvikauden ajaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Kaarlo Kuntsi otti asian esille kokouksessa ja yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää asian valmisteluun.
70
VALITUSOSOITUS
Liite 1 /70 §.
71
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Aika ja paikka kuten yllä
Juha Ilonen
puheenjohtaja

Jenna Rask-Backman
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:
Sirpa Pöllönen

Anders Backström

Täten todistan, että pöytäkirja on ollut nähtävillä 10.9.2020 – 24.9.2020.
Kristina Holm
toimistosihteeri

Yhteinen kirkkoneuvosto 2020 09 03

Sivu 5

