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Kokouksen avaus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4). Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Hyväksytään esityslista.
Päätös

Esityslista hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lasse Kalliokoski ja Pirjo-Liisa Kangasniemi
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443/2019
87 §

Ilmoitusasiat marraskuun kokous

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi
Käsittely
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Seurakuntaneuvoston kevään kokousajankohdat
5.2, 4.3, 1.4, 6.5
Yhteinen strategiapäivä 25.1.2020
Radiojumalanpalvelus 19.1.2020
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441/2019
88 §

kirkkoherran päätökset elokuu- lokakuu 2019

Päätösehdotus

merkitään tiedoksi
Käsittely
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Kirkkoherran päätökset elokuu-lokakuu 2019
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442/2019
89 §

Rohkeasti yhdessä

Päätösehdotus

Vartiokylän seurakuntaneuvosto
1) merkitsee tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän eri toimijoiden kesken aloitetun työskentelyn, jonka tavoitteena on turvata Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän toimintaedellytykset yhteistyömuotojen
vahvistamisella toimintaympäristön haasteissa.
2) todeta Rohkeasti yhdessä – Modigt tillsammans 2023 työskentelyn
alkumateriaalin.
3) osallistua yhteisen tilannekuvan tekemiseen vastaamalla esittelyssä
oleviin kysymyksiin
Käsittely
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Rohkeasti yhdessä on Helsingin seurakuntien ja seurakuntayhtymän
yhteisten palvelujen seuraavien kahden vuoden strategiatyöskentelyn
otsake. Rohkeasti yhdessä -toimintamalli kannustaa nimensäkin mukaisesti etsimään ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti tapoja toimimaan totuttujen seurakunta- ja työalarajojen yli.
Siinä missä ennen voitiin elää vuosikymmeniä samankaltaisessa toimintaympäristössä, on muutos ympärillä nykyisin voimakasta ja haastavaa.
Yhteisen kirkkoneuvoston koolle kutsumassa iltakoulussa 26.9.2019 oli
koolla Helsingin seurakuntien kirkkoherrat, seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja yhtymän virkamiesjohto sekä Helsingin ja Porvoon piispat. Tässä yhteisessä illassa
käynnistettiin työskentelyn, jolla vastaamme toimintaympäristön haasteeseen.
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Iltakoulussa esitettiin kriittisiä epäilyjä ja haluttiin asioihin tarkennuksia.
Toisaalta jaettiin myös myönteisiä odotuksia ja asetettiin toiveita mitä
työskentelylle. Rohkeasti yhdessä -prosessi päätettiin siis aloittaa.
Tärkeää on myös, miten se viedään läpi niin, että 20 helsinkiläistä seurakuntaa ja niiden alueella asuvat näkevät elämässään entistä useammin toivon ja rakkauden tekoja. Tämä vaatii työtä seurakuntien ja yhteisten palvelujen työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä.
Muutos, rakenteiden tarkastelu ja uusien avausten toteuttaminen eivät
ole helppoa meilläkään. Epävarmuuden sietämistä helpottaa kuitenkin
vahva tahto siihen, että yhdessä isot haasteet ovat mahdollisia hoitaa.
Työskentelyn toimintatavat
Rohkeasti yhdessä 2023 tulee johtaa ja toteuttaa niin, että prosessin aikana syntyy luottamus työtapoihin. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa ei vielä tiedetä työskentelyn lopputulemaa. Silloin on keskeistä
taata luottamus prosessiin ja siihen miten mahdolliseen loppupäätelmiin
edetään.
Rohkeasti yhdessä haastaa yhdessä kokeilun kautta oppimiseen. Tähän työskentelyyn tarvitaan meitä kaikkia. Opitaan tekemällä eikä puhumalla – toimintamallilla saadaan aikaan kokeiluja ja niistä oppimista.
Strategiatyöskentely tuo Helsingin seurakuntayhtymään ns. tilannehuone työskentelyn, jossa seurataan erilaisia ilmiöitä ja lisätään vaikuttavuutta yhdessä työskentelyn kautta.
Toimintatapana tehdään valmisteluja toimintaorganisaation sisällä nykyisillä toimivaltuuksilla. Yhteinen kirkkoneuvosto toimii tässä fasilitoijana. Päätöksiä tehdään seurakunnissa ja tarvittaessa tuomiokapitulissa.
Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu toimimaan yhteisten palveluiden
kanssa toimintojen kehittäjänä. Tämä työskentely edellyttää, että yhteistyötä edistetään yli rajojen avoimesti. Uutta tapahtuu rajapinnoissa ja
vuoropuhelun vahvistaminen tuo uusia yhteistyön tasoja ja tapoja. On
hyvä huomata, että meillä on jo paljon erilaista yhteistyötä, joka on syytä käydä läpi ja jatkaa mikä toimii.
Työskentelyn aikana määritellään Helsingin seurakuntayhtymän olemassa olon tarkoitus selkeäksi. Tämän vuoksi tarkoitus ja vaikuttavuus
seuraa prosessissa keskeisenä mukana. Vaikuttavuus syntyy taas siitä,
että priorisoidaan mitä jatkossa teemme ja mitä jätämme tekemättä.
Priorisoinnin kautta syntyy strategia, jota yhdessä toteuttaen saadaan
vaikuttavuutta.
Yhteinen tilannekuva
Työskentelyn aluksi määritellään yhteisesti Helsingin seurakuntien ja
yhteisten palveluiden yhteinen tilannekuva.
Tilannekuvaa tarvitaan päätöksenteon tueksi. Silloin, kun tilannekuva
on mahdollisimman yhtenäinen, on mahdollista myös tehdä yhteinen
tavoitetila Rohkeasti yhdessä työskentelyssä.
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Tilannekuva koostuu sekä Helsingin seurakuntayhtymän ulkopuolelta
että organisaation sisältä kerätystä tiedosta. Tilannekuvan tekemiseen
tarvitaan tilastoista ja trendeistä kertyvää dataa, mutta myös kokemukseen ja käytäntöön perustuvaa inhimillistä tietoa ja osaamista. Kuvaus
arvioitavien asioiden nykytilasta. Tilannekuva sisältää sisäisiä ja ulkoisia
sekä positiivisia ja negatiivisia tekijöitä.
Yhteistä tilannekuvaa tehdään kuluvan syksyn aikana. Tarkoitus on käsitellä tilannekuva yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulussa 28.11.2019.
Helsingin seurakuntayhtymän johtoryhmä on käynnistänyt selvityksen
yhteisessä seurakuntatyössä seurakuntalaisten tarpeista Mitä ympärillä
tapahtuu? Miksi jäsenistöä eroaa? Miksi me ollaan olemassa? Mitä seurakuntalainen tänä päivänä kirkolta haluaa sekä miten ja mitä kirkon tulee pitää esillä?
Toisena selvityksenä on hallinto-osaston ja erikseen asetetun työryhmän toimesta tehtävä selvitys sopimusperusteisesta ja prosessipohjaisesta yhteistyöstä sekä erilaiset rakennevaihtoehdot, joita kirkollislainsäädäntö tarjoaa.
Kolmantena selvityksenä käydään seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön kanssa läpi mitä tehdään tällä hetkellä yhdessä? Mikä tässä yhteistyössä toimii? Ja mitä haasteita on?
Valmistelujen jälkeen järjestetään riittävän laaja palautekierros seurakunnittain ja rovastikunnittain sekä seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden ja yhteistyökumppaneiden kesken keväällä 2020. Tämän jälkeen
päätetään mitä asioita lähdetään yhteisesti valmistelemaan tavoitteena
saada tavoitetilaan määritellyt asiat valmiiksi keväällä 2022.
Tilannekuvan tekemiseksi halutaan muutamien kysymysten vastaamisen kautta mahdollistaa seurakuntaneuvostojen osallistuminen Rohkeasti yhdessä työskentelyn tilannekuvan tekemiseen.
Tilannekuvan tekemiseksi seurakuntia pyydetään vastaamaan alla oleviin kysymyksiin 20.10.2019 mennessä. Kirkkoherroille on toimitettu
vastauslinkki, johon seurakuntaneuvoston tilannekuvaan liittyvät vastaukset voidaan tallentaa.
Tilannekuvan tekemisen kysymykset
A. Toimintaympäristön merkittävät muutokset ja miten niihin tulisi
reagoida?
B. Mitkä ovat seurakunnan keskeisimmät tehtävät ja miten ne pystytään hoitamaan?
C. Mitä tällä hetkellä tehdään yhdessä ja keiden kanssa?
Seurakuntaneuvostoa pyydetään vastaamaan näihin yllä oleviin kysymyksiin 20.11.2019 mennessä (vastauslinkki saatekirjeestä).
Taustakeskustelua ja tilannekuvan tekemistä varten on tässä alla keskustelua johdattavia kysymyksiä. Mahdollisuuksien mukaan seurakun-
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taneuvostot voivat vastata myös näihin taustakysymyksiin. Siellä on
mukana mm. kysymys 8, jolla halutaan sovitusti kartoittaa nykytilaa yhteistyön tasoissa.
Taustakysymykset tilannekuvan tekemiseksi
Toimintaympäristö muuttuu nopeasti (tällä hetkellä mm. monikulttuurisuus, hädänalaisimpien syrjäytyminen, kastekysymys, hengellisyys
muuttaa muotoaan, vapaaehtoisuus, ilmastomuutos, sovinto). Helsingin
seurakuntien ja yhteisten palveluiden strategian tekemisessä työskennellään tilannehuonemaisesti tiedolla johtamisen kautta.
1) Yllä on mainittu joitakin kirkon ja yhteiskunnan toimintaympäristössä
vaikuttavia ilmiöitä. Mitä muita ilmiöitä seurakunta näkee tällä hetkellä
syntyvän? Mitkä seurakunnan näkemyksen mukaan on 3 merkittävintä
tämän hetken ilmiötä, jotka pitää ottaa kirkon huomioon mietittäessä
kirkon roolia tulevaisuudessa?
2) Miten seurakunta näkee ilmiöihin reagoimisen toteutuvan parhaiten?
Mitä keinoja seurakunta näkee tärkeiksi vaikuttavuuden lisäämiseksi
pystyäksemme paremmin reagoimaan ilmiöihin ja tilanteisiin?
Taloudellisten resurssien arvioidaan vähenevän ja kustannustason
nousevan. Liitteessä on arvio kehysmäärärahasuunnitelmasta vuoteen
2025.
3) Kirkon vetovoima ja jäsenkehitys ovat olleet tällä vuosituhannella
laskusuunnassa. Tulisiko meidän tehdä jokin merkittävä käännös tai
suunnanmuutos asiantilan korjaamiseksi? Jos, niin minkälainen tuo
käännös tai uusi avaus voisi olla?
4) Pystyykö seurakunta vastaamaan edelleen lakisääteisistä (jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, diakonia ja rippikoulu) tehtävistä
2030?
5) Seurakunta on asettanut itselleen toiminta-ajatuksensa pohjalta
myös muita tehtäviä. Mikäli resurssit eivät jatkossa riitä nykyiseen mitä
seurakunta jättää tekemättä ja mikä on sen vaikutus henkilöstöratkaisuihin tai onko seurakunta valmis esimerkiksi luopumaan osasta kiinteistökannastaan?
6) Mikäli seurakunta ei näe mahdolliseksi mitään karsimista. Mitä seurakunta ehdottaa resurssien vähentämisen sijaan määrärahatason pitämiseksi ennallaan? Lisää resursseja seurakuntayhtymästä, toiminnan
karsimista muualta kuin seurakuntien tehtävistä, uusia tulonhankkimistapoja, mitä?
Yhteinen seurakuntatyö hoitaa perussäännön mukaan yhteisesti sovitusti monia asioita: Perheneuvonta (johon liitetty PP:n toiminta), Sairaalasielunhoito (johon liitetty poliisipappitoiminta), Yhteinen diakonia (Vammaisdiakonia, Erityisdiakonia (vankilatyö,
päihdetyö), Eritysnuorisotyö, Vapaaehtoistyö, yhteiset diakonia ja krii-
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siavustukset, Raha-asioiden neuvottelutoiminta sekä Diakoniapainoitteiset projektit , mm. Ruoka-apu, työllistämis-projektit.
Leirikeskustoiminta (Mustasaari ja Lekholmen). Yhteinen kasvatus
(Varhaiskasvatus, Yhteinen rippikoulutyö, Oppilaitoistyö sekä Yhteiskunnallinen työ, Yhteinen musiikkityö). Seurakuntapalvelu (Yhteiset tapahtumat ja kampanjat, Kampin kappelin toiminta).
Vieraskielinen työ (Venäjänkielinen työ, Vironkielinen
työ, Arabiankielinen työ (pääkaupunkiseudun yhtymien yhteistyö). Kiinankielinen työ (pääkaupunkiseudun yhtymien yhteistyö), Englanninkielinen työ (osittain pääkaupunkiseudun yhtymien yhteistyö), Lähetysavustukset ja muut avustukset.
7) Mitä seurakunta toivoisi tehtävän jatkossakin yhdessä yhteisissä palveluissa, mitä taas halutaan lisätä nykyiseen yhteiseen tekemiseen sekä mitä tulisi tehdä seurakunnissa?
8) Mitä tällä hetkellä seurakunta tekee yhdessä muiden seurakuntien tai
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja keitä nämä yhteistyökumppanit ovat? Mikä tässä yhteistyössä toimii? Ja mitä haasteita on?
9) Osa järjestöistä valmistautuu jo aikaan, jolloin paikallisyksiköt vastaavat kohtaamisista ja valtakunnallinen katto-organisaatio digitalisoituu. Kehitysyhteistyön tulevaisuudessa yksittäinen länsimaalainen auttaa suorassa mentorisuhteessa kehitysmaan kansalaista ja siirtää MobilePaylla rahallisen tukensa suoraan tämän käyttöön eikä välikäsiä tarvita. Osalla yrityksistä ei ole enää kiinteistöjä, koska ne ovat arvon tuottamisen kannalta vain turha kuluerä.
Rohkeasti yhdessä strategiatyöskentelyn osana
Rohkeasti yhdessä työskentely nivoutuu Helsingin seurakuntayhtymän
strategiatyöskentelyyn. Strategiatyöskentely on määritelty toistaiseksi
jatkuvaksi prosessityöskentelyksi. Rohkeasti yhdessä on strategiatyöskentelyn osana kevääseen 2022 asti, jolloin yhteinen tavoitetila on saatu toteutettua.
Strategiatyöskentelyssä toteutettavat tilannehuone toiminta ja tiedolla
johtamisen hanke nivotaan osaksi tukemaan Rohkeasti yhdessä työskentelyä.
Liitteet

1

Kehyksen simulointipohja rohkeasti yhdessä

2

Kysymykset seurakuntaneuvostoille rohkeasti yhdessä

3

Kehyksen simulointipohjan lukuohje rohkeasti yhdessä
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452/2019
90 §

Lausunnon antaminen Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto päättää antaa lausunnon
Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja
vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta
Käsittely
Päätös

Seurakuntaneuvosto on tyytyväinen talousarvioehdotukseen.

Selostus

Yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan pyytää lausuntoa
talousarvioehdotuksesta. Talousarviokirja on esityksen liitteenä. Alla
oleva selvitys yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä.
Seurakunnan talousarvion laatimista koskevat säännökset on koottu
kirkkojärjestyksen 15. lukuun, missä säädetään myös vuotta pitemmän
aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään
edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva
toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvioina verotulot, toimintatuotot
sekä muut tuotot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan
rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.
Esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä.

Käyttötalousosa
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Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja
myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Käyttötalousosa sisältää yhteisen hallinnon, seurakunnallisen toiminnan (seurakunnat), yhteisten seurakunnallisten tehtävien (yhteisen seurakuntatyön yksikkö,
viestintä, mediatoimitus, avustukset), ympäristö- ja hautaustoimen sekä
kiinteistötoimen toiminnalliset tavoitteet sekä niiden toteuttamiseen varatut määrärahat. Seurakunnat ovat saaneet vuoden 2020 käyttötalouden talousarviokehykseen 2 milj. euron kertaluonteisen kehitys- ja sopeuttamismäärärahan. Yhteisten palveluiden yksiköiden lähtökohtana
on vuoden 2019 talousarvio. Vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosassa on peruskorjausmenojen 2,7 milj. euron siirto investoinneista
kiinteistötoimen käyttötalouteen, suunnitteluvuosille 2021 ja 2022 käyttötalouteen siirto ennakoidaan olevan 3 milj. euroa/vuosi.
Seurakunnallisen toiminnan määräraha on jaettu seurakunnille yhteisen kirkkovaltuuston 12.11.2009 vahvistamien jakoperusteen mukaan.
Seurakunnilla ja yhteisillä seurakunnallisilla tehtävillä oli tilinpäätöksessä 2018 yhteensä säästöjä 14,2 milj. euroa. Näitä suunnitellaan käytettävän vuonna 2020 yhteensä 4,9 milj. euroa. Käyttö tapahtuu kehysmäärärahan lisäksi ja lisää toimintamenoja ja näin ollen myös toimintakatteen (toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen) alijää-mää sekä
koko tilikauden alijäämää. Seurakunnat suunnittelevat käyttävänsä
säästöjään vuoden 2020 talousarviossa 1,7 milj. euroa. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät suunnittelevat käyttävänsä säästöjä 3,2 milj. euroa
vuonna 2020. Tästä toimintakulttuurin muutoksen osuus on 2,1 milj. euroa.
Toimintakulujen ja tuottojen erotus eli toimintakate oli vuoden 2018 tilinpäätöksessä -76,4 milj. euroa. Vuoden 2019 talousarviossa toimintakate on –83,7 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen mukaan toimintakate on -90,4 milj. euroa. Toimintakatteen alijäämän kasvu johtuu kertyneiden säästöjen käytöstä seurakunnissa ja yhteisissä
seurakunnallisissa tehtävissä ennen muuta määräaikaisiin palkkauksiin
sekä palveluiden ostoon sekä kiinteistötoimen kehysmäärärahan kasvusta.
Suunnittelukauden 2021-22 aikana toimintamenojen määrän tavoitetaso päätetään vuosittain talousarviokehyksen antamisen yhteydessä.
Suunnittelukaudelle kehyslaskelmissa esitetty toimintakate ei sisällä
mahdollista säästöjen käyttöä.

Tulolaskelmaosa
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi
veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten määrä ja ansiotulojen kehitys. Jäsenmäärän arvioidaan laskevan v. 2020-2022 absoluuttisesti 1,4-1,5 % ja kirkkoon kuulumisprosenttina suhteellisesti 1,1-1,3 %-yksikköä vuosittain. Tuloveroprosentti
pysyy nykyisessä 1,0 %:ssa. Jäsenten maksama kirkollisverotulon ar-
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vioidaan pysyvän ansiotason nousun vuoksi lähes nykyisellään vuoteen 2022 asti. Tämä jälkeen kirkollisverotulojen arvioidaan vähenevän
n. 1,5 % vuosittain talouden kasvun hidastumisen ja jäsenmäärän pienenemisen vuoksi. Kirkollisverotulot vähenisivät noin 1,2 milj. euroa
vuosittain vuodesta 2023 alkaen.
Vuoden 2019 aikana toteutuva verotuksen ennakonpidätysmenettelyn
muutos vaikuttaa kirkollisveron tilityksiin siten, että vertailu aiempien
vuosien kehitykseen vuoden aikana vaikeutuu. Vuonna 2020 ansiotason arvioidaan kasvavan lähes kolme prosenttia. Vuoden 2020 kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2019 tasolla, laskua vuoteen 2019 verrattuna olisi 0,3 %.
Valtionrahoituksen osuuteen ei ole odotettavissa suuria muutoksia
suunnittelukaudella.
Maksut kirkon keskushallinnolle on arvioitu olevan vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla eli yhteensä 9,1 milj. euroa. Maksuun kirkon keskushallinnolle sisältyy keskusrahastomaksu sekä verotulojen perusteella
maksettava eläkerahastomaksu. Keskusrahastomaksulla rahoitetaan
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien toiminta sekä vähävaraisille seurakunnille maksettavat avustukset. Maksu määräytyy viimeisen vahvistetun verotuksen mukaisesti siten, että vuonna 2020 Helsingin seurakuntayhtymän osalta maksu on 5,1 milj. euroa.
Vuoden 2013 alusta seurakunnille tuli maksettavaksi palkkaperusteisen eläkemaksun lisäksi kirkollisverotulojen perusteella määräytyvä
eläkerahastomaksu. Tämän on arvioitu vuonna 2020 olevan 4 milj. euroa.
Vuoden 2020 talousarvioehdotus on alijäämäinen. Tulojen ja menojen
erotuksen eli vuosikatteen arvioidaan laskevan -1,1 milj. euroon aiempien säästöjen käytön ja kiinteistötoimen talousarviokehyksen nousun
vuoksi. Vuoden 2020 talousarvion vuosikate ei riitä käyttöomaisuuden
poistoihin, joiden määräksi on arvioitu 8,4 milj. euroksi. Tilikauden tulos arvioidaan olevan -9,5 milj. euroa ja alijäämä -8,6 milj. euroa.
Vuosien 2021-22 suunnitelmassa vuosikate vuodelle 2021 on 9,1 milj.
euroa ja vuodelle 2022 9,8 milj. euroa. Vuosikate riittäisi kattamaan
käyttöomaisuuden poistot vuosina 2021-22. Suunnitelmassa ei kuitenkaan ole voitu ennakoida aiempien vuosien säästöjen toimintakulu-ja
lisäävää vaikutusta.
Suunnitelman sisältämä vuosikatteen kertymä edellyttää, että verotulot
ja sijoitustoiminnan tuotot kehittyvät arvioidulla tavalla, ja että toimintamenojen määrä laskee. Tulojen kehitykseen sisältyy riskejä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat myös mahdolliset veropohjamuutokset (mm. verovähennykset) sekä työikäisen väestön määrissä ja ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Sijoitustoiminnan tuottoihin tuo epävarmuutta osakekurssien ja korkotasojen muutokset. Kiinteistösijoituksiin liittyy epävarmuus realisoitavien kiinteistöjen hintata-
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sosta, realisointien aikataulusta sekä rakennuskustannusten kehityksestä.

Sijoitustoiminta ja investoinnit
Seurakuntayhtymän sijoituksista 31.8.2019 tilanteessa oli rahavarojen
sijoituksia 180,7 milj. euroa, joista pääomaturvattuja oli 58,6 %. Salkun
riskitaso on hallittu riittävällä hajauttamisella ja pääomaturvatuilla sijoituksilla. Pääoman säilyttävät sijoitukset ovat pääosin kilpailutettuja, seurakuntayhtymää varten räätälöityjä tuotteita. Strukturoidut sijoitukset,
joissa tyypillisesti on 40-60 % suoja osakemarkkinoiden laskua vastaan
ovat varovaisuusperusteisesti mukana pääomariskillisissä sijoituksissa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän tarvitsemien tilojen korjaus- ja
muutostarve muut investoinnit huomioiden johtaa siihen, että kiinteistöinvestointeja olisi tehtävä vuosittain taloussuunnitelmakaudella 20202022 noin 28 - 41 miljoonalla eurolla. Riskinä on, että tarvittavia henkilöresursseja ei kiinteistöyksikössä saada oikea-aikaisesti, ja siksi kaikkia
suunniteltuja investointeja ei välttämättä voida käynnistää.
Talousarviovuoden 2020 investointien määrä, joka sisältää käyttötalouteen kuluksi kirjattavan osuuden, on noin 26 milj. euroa. Tästä peruskorjausinvestointien määrä, 2,7 milj. euroa siirretään käyttötalouden kuluksi. Henkilöstöresurssien vähyydestä johtuen kaikkia vuosille 2016 –
2019 talousarvioon määritettyjä kiinteistöinvestointeja ei ole kyetty toteuttamaan. Tämä on lisännyt kiinteistöjen korjausvelkaa. Tämä pakottaa siirtämään etenkin suurten kirkkojen peruskorjausinvestointeja
suunnittelukauden jälkeisille vuosille. Korjausinvestointien lykkääminen
lisää entisestään Helsingin seurakuntayhtymän korjausvelan määrää.
Vuosille 2020 ja 2021 esitetyt investointimäärärahavaraukset ovat tässä
vaiheessa vielä kiinteistöittäin karkeita arvioita Investointien kokonaistasoa voidaan pitää suuntaa antavana ko. vuosien kokonaisinvestointitarvetta suunniteltaessa.
Nykyisen kiinteistösijoituskannan edellyttämät investoinnit vuonna 2020
ovat n. 5,6 miljoonaa € ja kaudella 2020–2022 yhteensä n. 15,7 miljoonaa €. Nämä investoinnit liittyvät yhtiölainojen lyhennyksiin, vanhan rakennuskannan peruskorjausmenoihin, maankäyttömaksuihin ja maanhankintaan.
Kiinteistösijoitussalkun sisältöä pyritään jatkuvasti muokkaamaan siten,
että vanhemmasta ja paljon peruskorjausvastuuta sisältävästä kiinteistökannasta pyritään realisoimaan jatkuvasti kiinteistökohteita. Vuosina 2020 – 2022 vuosittain myytäväksi suunniteltavien kiinteistöjen tasearvo on 3 miljoonaa €, taloussuunnitelmakaudella yhteensä 9 miljoonaa €. Myynneistä ei odoteta saatavan myyntivoittoa.
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Rahoitusosa
Tilinpäätöksessä 2018 likvidien kassavarojen (rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset) määrä oli kirjanpitoarvoin 172,4
milj. euroa. Suunnittelukaudelle ajoittuu talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan investointeja 83 milj. euroa ja käyttötalouteen siirto (-8,7
milj. euroa) ja kiinteistöjen myyntitulo huomioon ottaen noin 65,3 milj.
euroa. Tästä vuosikatteella arvioidaan rahoitettavan 17,8 milj. euroa.
Kassavarojen arvioidaan vähenevän 47,4 milj. euroa suunnittelukaudella 2020-2022.

Liitteet
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Toiminta- ja talousarviosuunnitelma 2020-2022 ja vuoden 2020
talousarvio
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572/2019
91 §

Vartiokylän seurakunnan koulutussuunnitelma vuodelle
2020

Päätösehdotus

Seurakuntaneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman
Käsittely
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Vartiokylän seurakunnan koulutussuunnitelma on käyty läpi työntekijän
ja tiimin lähiesimiehen keskustelussa. Keskustelussa on otettu huomioon kunkin työntekijän toiveet ja mahdollisuus koulutuksiin. Koulutuksessa on pyritty pidemmän aikavälin suunnitteluun ja löytämään sellaisia koulutuksia, jotka hyödyttävät sekä yksittäistä työntekijää että koko
seurakuntaa.
Koulutus-määräraha on enintään 2 % palkkakustannuksista. Vartiokylän
seura-kunnan koulutusmääräraha jää alle kahden prosentin.
Koulutussuunnitelmaa tehtäessä on pyritty hyödyntämään Helsingin
seurakuntayhtymän koulutustarjontaa, josta ei koidu välittömiä kustannuksia Vartiokylän seurakunnalle.
Koulutussuunnitelman tarkoituksena on ollut löytää jokaiselle työntekijälle ja tiimille sellaisia koulutuksia, jotka perehdyttävät tehtäviin ja syventävät jo hankittua osaamista. Lähtökohtana on ollut, että seurakunnan tarjoaman koulutuksen tulisi olla koko seurakuntaa palvelevaa.
Liitteet

5

Koulutussuunnitelma vartiokylä
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450/2019
92 §

Kirkkoherra Jukka Pakarisen osallistuminen yhteisen kirkkoneuvoston matkalle Ugandaan 1.12-8.12.2019

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi
Käsittely
Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Helsingin seurakuntayhtymä on kokouksessaan 24.10. päättänyt seuraavasti:
1) järjestää säännöllisiä tutumismatkoja lähetysjärjestöjen kohdemaihin
2) antaa virkamatkamääräyksen seuraaville yhtymän edustajille tutustumismatkaan Ugandaan 1 – 8.12.2019: Yhteisen kirkkoneuvoston
jäsen Kristiina Kartano, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Esa Ahonen,
kirkkoherra Jukka Pakarinen, kirkkoherra Arto Antturi, yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, tiedottaja Nina Österholm, johtava
oppilaitospappi Leena Huovinen.
3) että kustannukset kirjataan kustannuspaikalle 3942700001
Helsingin seurakuntayhtymä tukee Suomen Lähetysseuraa, Pipliaseuraa ja Kirkon Ulkomaanapua, sekä vuodesta 2020 myös Medialähetys
Sanansaattajia taloudellisesti siten että suurin osa vuosittaisesta määrärahasta 2.9 milj. annetaan kohdentamattomana tukena järjestöille ja
0,5 milj. myönnetään kohdennettuna tukena. Kohdennetuista määrärahoista päättää Yhteinen Kirkkoneuvosto. Kohdennetuista määrärahoista
on myös myönnetty avustuksia muille järjestöille kuten esimerkiksi Helsingin Diakonissalaitokselle.
Vaikka määrärahat myönnetään avustuksina järjestöille tämä ei silti tarkoita, että Helsingin seurakunnat olisivat luopuneet vastuusta omasta
lähetystoiminnastaan. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaan
(505/2019, 10.10.2019) talousarviotuen ja kohdennettujen hanke- ja
projektimäärärahojen myöntäminen edellyttää Helsingin seurakuntayhtymän kanssa tehtyä erillistä sopimusta, jossa säädetään tuen käytöstä.

Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
06.11.2019

23 (25)

Vastuu seurannasta ja valvonnasta kuuluu yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Lähetysjärjestöjen kanssa on sovittu, että ne järjestävät tutustumismatkoja joihin yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet voivat osallistua, ja joissa
tarkoitus on, että paikan päällä on todettavissa, miten yhtymän avustukset on käytetty tai mihin tarpeisiin niitä on tarkoitus käyttää. Ajatuksena
on ollut, että myös kirkkoherrat ja yhtymän virkamiesjohtajat, viestinnän
työntekijät sekä mahdollisuuksien mukaan muut työntekijät joiden työtä
tutustumismatkat tukevat, osallistuisivat matkoihin. Matkat suunnitellaan
niin että, että ne kestävät yhden työviikon sekä yhden viikonlopun eli
yhteensä 7 päivää.
Kaudelle 2019 – 2020 on sovittu Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa kolmesta matkasta. Näistä ensimmäinen (KUA) toteutetaan 1 – 8.12 ja kohdemaa on Uganda. Keväällä 2020 (Suomen
Lähetysseura) järjestetään matkoja Thaimaahan ja Kambodzaan (viikko
8, 17-23.2.2020) sekä Myanmariin (viikko 17, 20 – 26.4.2020).
Ennen matkoja on tarkoitus perehtyä kohdemaahan ja niihin hankkeisiin
jotka ovat alueella ajankohtaisia. Matkaan osallistujat tulevat olla valmiit
tapaamisiin ja matkustamiseen kehitysmaaolosuhteissa.
Ugandan matkalle ovat ilmoittautuneet seuraavat henkilöt
YKN jäsenet:
Kirkkoherrat:

Kristiina Kartano, sekä Esa Ahonen,
Jukka Pakarinen sekä Arto Antturi

Yhtymän viranhaltijat: Stefan Forsén (esittelevänä virkamiehenä) Nina
Österholm (viestinnän edustajana) sekä Leena Huovinen (johtava oppilaitospappi, kouluyhteistyön asiantuntija)
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Muut mahdolliset asiat

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.
Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.18 sekä antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen sekä antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

