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Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet
Kokousaika/Tid

25.11.2021 klo/kl. 18.30 – 19.15

Kokouspaikka

Hybridikokous, Microsoft-Teams,
Seurakuntakoti Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio kk

Mötesplats

Hybridmöte, Microsoft-Teams,
Församlingshemmet, Kalansgränden 5, 02570 Sjundeå Kby

Kokous järjestettiin ns. ”hybridikokouksena” eli siten, että jäsenillä on myös mahdollisuus osallistua sähköisesti
kokoukseen - Mötet hölls som ett hybridmöte, dvs. mötesdeltagarna har även möjlighet att delta elektorniskt.

Osallistujat/Deltagare (T=Teams, X=Paikalla/På plats, 0=Poissa/Frånvarande)
Sjundeå svenska församling
Ordinarie medlemmar
Bergman Tom, ordförande

Personlig suppleant

x
T

Ekström Sabina

Gottberg Berndt

T

Lindell Martin

Karlsson Kim

x

Strandberg Gun-Britt

Lönn Helena

Siuntion suomalainen seurakunta
Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtainen varajäsen

T

Hekkala Sakari, varapuheenjohtaja

Tikka Sulo

x

Kaisla Heikki

Nygård Johanna

T

Kaunisto Kristiina

Andersson Mervi

T

Korhonen Reijo

Kanniainen Ilmari

T

Sneck Minna

Konttinen Ritva

Yhteinen kirkkovaltuusto / Gemensamma kyrkofullmäktige
x

Grotell Marina, ordförande

O

Varpio Arto, varapuheenjohtaja
Viranhaltijat/Tjänsteinnehavare

x

Malm Ingeborg, talouspäällikkö/ekonomichef

T

Miettinen Mirja, kirkkoherra/Siuntion suomalainen seurakunta
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Allekirjoitukset

Tom Bergman
Puheenjohtaja
Ordförande

Ingeborg Malm
Sihteeri
Protokollförare

Pöytäkirjan tarkastus/ Justering av protokollet
Paikka ja aika/Plats och tid

Gun-Britt Strandberg
Pöytäkirjantarkastaja
Protokolljusterare

Sakari Hekkala
Pöytäkirjantarkastaja
Protokolljusterare

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä/ Protokollet är framlagt till allmänt påseende
Paikka ja aika/Plats och tid
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.11.2021 pidetty, tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä
kirkkoherranvirastossa 29.11.2021-13.12.2021, klo 9.00-12.00 (ti-ke). Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu
24.11.2021-13.12.2021 kirkkoherranviraston ilmoitustaululla olleella ilmoituksella.

Protokollet, som fördes vid gemensamma kyrkorådets möte 25.11.2021 har justerats och det har varit framlagt
till påseende i kyrkoherdeämbetet under tiden 29.11.2021-13.12.2021 kl. 9.00-12.00 (tis-ons). Om
framläggningen har informerats under tiden 24.11.2021-13.12.2021 med en kungörelse på kyrkoherdeämbetets
anslagstavla.
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Käsiteltävät asiat – Ärenden

§ 66

Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelän kirje koskien kirkon katon korjaushanketta,
kattomateriaalina paanu
Kyrkostyrelsens överarkitekt Edla Mäkeläs skrivelse gällande kyrkans takreparation,
takmaterialet spånor

§ 67

Rakennusavustushakemus kirkon katon korjaushankkeen suunnittelua varten
Ansökan om byggnadsbidrag för planeringen av kyrkans takreparation

§ 68

Hautapaikkamaksut - Gravplatsavgifterna

§ 69

Hautauspalvelumaksut – Begravningstjänstavgifterna

§ 70

Hautainhoitorahaston hautainhoitomaksut
Gravvårdsfondens gravvårdsavgifter

§ 71

Vuoden 2022 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 ja 2024
Budgeten för år 2022 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023 och 2024

§ 72

Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 talousarviomuutos
Budgetändring för räkenskapsperioden 1.1.2021-31.12.2021

§ 73

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano
Verkställande av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut

§ 74

Siuntion seurakuntayhtymän edustaja Pro Fanjukars -säätiön hallituksessa, toimikautena
2019-2021
Sjundeå kyrkliga samfällighets representant i styrelsen för stiftelsen Pro Fanjunkars,
verksamhetsperioden 2019-2021

§ 75

Tiedoksi – För kännedom

§ 76

Kokouksen päätös ja valitusosoitus
Mötets avslutande samt ändringsansökan

Tom Bergman
puheenjohtaja - ordförande
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Kokouksen järjestäytyminen – Konstituerande av mötet

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille
viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mötets laglighet och beslutsförhet
Möteskallelsen jämte föredragningslista har skickats till dem, som har rätt att delta i
mötet senast en vecka före mötet.
Ordföranden konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Gun-Britt Strandberg ja Sakari Hekkala.

Val av protokolljusterare
Gemensamma kyrkorådet väljer protokolljusterare.
Beslut

Till protokolljusterare valdes Gun-Britt Strandberg och Sakari Hekkala.

Kokouksen työjärjestys
Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Mötets arbetsordning
Den utskickade föredragningslistan godkänns som arbetsordning för mötet.
Beslut

Godkändes.
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Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelän kirjelmä koskien kirkon katon
korjaushanketta, kattomateriaalina paanu

Esityttely/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kirkon kattohanketta 1.9.2021, § 52 ”Siuntion kirkon
paanukatto/Alustava selvitys” sekä päätti jatkaa 1) Siuntion kirkon vesikaton
uusimishanketta ja että 2) kattomateriaalina on paanu.
Asian tiimoilta talouspäällikkö on ollut yhteydessä Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla
Mäkelään. Keskustelun pohjalta yliarkkitehti Edla Mäkelä laati talouspäällikön pyynnöstä
kirjelmän niistä asioista, joita on hyvä huomioida kirkon katon korjaushankkeessa.
Yliarkkitehti Edla Mäkelän kirje(17.11.2021) kuuluu:
Hei!
Äskeiseen puheluun viitaten, kirkon katon korjaushankkeessa on hyvä huomioida seuraavat asiat:
Olen osallistunut viimeisen puolen vuoden aikana muutamaan pohjoismaiseen tervayhteistyöpalaveriin ja minulle on
vähitellen valjennut kuinka huolestuttava tilanne on paanukattojen hoitoon tarvittavan hautatervan suhteen.
Hautatervan valmistajia on hyvin vähän eikä sitä ole juurikaan markkinoilla. Topi Hakkarainen on tietääkseni ainoa,
joka valmistaa isompia eriä. Tietääkseni ulkomailla tuotettua kivihiilitervaa ym. tervasekoitteita on saatavilla, mutta ne
voivat aiheuttaa pahoja ongelmia paanukatossa.
Paanukattohanke vaatii valtavasti erityisosaamista ja se on iso voimanponnistus seurakunnalle. On kuitenkin
muistettava, että paanukattohanke ei pääty katon valmistumiseen, vaan se jatkuu huoltotervaushankkeina, jotka
toistuvat aluksi jopa vuoden välein. Huoltotervauksien kustannuksiin on varauduttava myös tulevaisuudessa, sillä ne
toistuvat harvimmillaan 5-8 vuoden välein. Ja edelleen oikean hautatervan saanti huoltotervauksiin on iso ongelma.
Jos kirkon peltikatto muutetaan paanukatteeksi, kyseessä on olennainen muutos kirkollisessa rakennuksessa, joka
tulee vahvistaa kirkkohallituksessa. Lisäksi tarvitaan todennäköisesti rakennuslupa ja mahdollisia paloviranomaisten
lausuntoja Museoviraston lausunnon lisäksi. Muutoksella voi olla vaikutusta myös kirkon vakuutuksiin. Tervattu
paanukatto on paloherkempi kuin peltikatto.
Kirkon katon korjauksen suunnittelulle (välittämättä siitä millaiseen kattomateriaaliin päädytään) voi hakea avustusta
kirkkohallituksesta. Neuvoisin hakemaan avustusta 31.12.2021 mennessä tänä vuonna syntyneille
suunnittelukustannuksille sekä ensi vuonna tapahtuvalle jatkosuunnittelulle. Kun ensi vuoden aikana saatte
suunnitelmat toivottavasti valmiiksi, voitte mahdollisesti jopa kilpailuttaa urakat ja hakea 31.12.2022 mennessä
avustus varsinaiselle toteutukselle vuonna 2023. Suunnittelussa kannattaa tehdä yhteistyötä Museoviraston kanssa.
Heiltä saa neuvontaa ja ohjeistusta täysin ilmaiseksi, vaikka he eivät varsinaisina suunnittelijoina toimikaan.
Voin osallistua teidän kirkkoneuvoston kokoukseen asiantuntijana torstaina 25.11.2021.
Terveisin,
Edla Mäkelä
yliarkkitehti, Kirkkohallitus
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Rakennustyöryhmä tulee huomioimaan suunnittelussaan kirkkohallituksen yliarkkitehti
Edlan Mäkelän kirjelmän niistä asioista, joita on hyvä huomioida kirkon katon
korjaushankkeessa.
Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Kyrkostyrelsens överarkitekt Edla Mäkeläs skrivelse gällande kyrkans takreparation,
takmaterialet spånor

Föredragning/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet behandlade reparationen av kyrkans tak 1.9.2021 § 52 (Sjundeå
kyrkas spåntak/Preliminär utredning samt beslöt att 1) fortsätta projektet att förnya
kyrkans yttertak och att 2) takmaterialet ska bestå av spånor.
Ekonomichefen har varit i kontakt med överarkitekt Edla Mäkelä på Kyrkostyrelsen. På
basis av diskussionen skrev överarkitekt Edla Mäkelä på ekonomichefens begäran en
skrivelse om de frågor som bör beaktas i samband med projektet att reparera kyrkans tak.
Överarkitekt Edla Mäkeläs skrivelse (17.11.2021) lyder:
Hei!
Äskeiseen puheluun viitaten, kirkon katon korjaushankkeessa on hyvä huomioida seuraavat asiat:
Olen osallistunut viimeisen puolen vuoden aikana muutamaan pohjoismaiseen tervayhteistyöpalaveriin ja minulle on
vähitellen valjennut kuinka huolestuttava tilanne on paanukattojen hoitoon tarvittavan hautatervan suhteen.
Hautatervan valmistajia on hyvin vähän eikä sitä ole juurikaan markkinoilla. Topi Hakkarainen on tietääkseni ainoa,
joka valmistaa isompia eriä. Tietääkseni ulkomailla tuotettua kivihiilitervaa ym. tervasekoitteita on saatavilla, mutta ne
voivat aiheuttaa pahoja ongelmia paanukatossa.
Paanukattohanke vaatii valtavasti erityisosaamista ja se on iso voimanponnistus seurakunnalle. On kuitenkin
muistettava, että paanukattohanke ei pääty katon valmistumiseen, vaan se jatkuu huoltotervaushankkeina, jotka
toistuvat aluksi jopa vuoden välein. Huoltotervauksien kustannuksiin on varauduttava myös tulevaisuudessa, sillä ne
toistuvat harvimmillaan 5-8 vuoden välein. Ja edelleen oikean hautatervan saanti huoltotervauksiin on iso ongelma.
Jos kirkon peltikatto muutetaan paanukatteeksi, kyseessä on olennainen muutos kirkollisessa rakennuksessa, joka
tulee vahvistaa kirkkohallituksessa. Lisäksi tarvitaan todennäköisesti rakennuslupa ja mahdollisia paloviranomaisten
lausuntoja Museoviraston lausunnon lisäksi. Muutoksella voi olla vaikutusta myös kirkon vakuutuksiin. Tervattu
paanukatto on paloherkempi kuin peltikatto.
Kirkon katon korjauksen suunnittelulle (välittämättä siitä millaiseen kattomateriaaliin päädytään) voi hakea avustusta
kirkkohallituksesta. Neuvoisin hakemaan avustusta 31.12.2021 mennessä tänä vuonna syntyneille
suunnittelukustannuksille sekä ensi vuonna tapahtuvalle jatkosuunnittelulle. Kun ensi vuoden aikana saatte
suunnitelmat toivottavasti valmiiksi, voitte mahdollisesti jopa kilpailuttaa urakat ja hakea 31.12.2022 mennessä
avustus varsinaiselle toteutukselle vuonna 2023. Suunnittelussa kannattaa tehdä yhteistyötä Museoviraston kanssa.
Heiltä saa neuvontaa ja ohjeistusta täysin ilmaiseksi, vaikka he eivät varsinaisina suunnittelijoina toimikaan.
Voin osallistua teidän kirkkoneuvoston kokoukseen asiantuntijana torstaina 25.11.2021.
Terveisin,
Edla Mäkelä
yliarkkitehti, Kirkkohallitus

SIUNTION SEURAKUNTAYHTYMÄ
SJUNDEÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet

Pöytäkirja 7/2021
Sammanträdesprotokoll 7/2021
§ 66 - 76
25.11.2021 9

Byggnadsarbetsgruppen kommer att vid planeringen beakta överarkitekt Edla Mäkeläs
skrivelse om de saker som det är skäl att beakta vid reparationen av kyrkans tak.

Beslutsförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet antecknar ärendet för kännedom.
Beslut

Enligt förslaget.
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Rakennusavustushakemus kirkon katon korjaushankkeen suunnittelua varten

Esittely/Ingeborg Malm
Rakennusavustusuudistus
Kirkkohallituksen yleiskirjeen 27/2021 Kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden
rakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon
tarkoitettujen avustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2022 alusta alkaen.
Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon voidaan myöntää kirkkolain tarkoittamille
kirkollisille rakennuksille, jotka on suojeltu kirkkolain, rakennusperinnön suojelulain tai
asemakaavan perusteella. Suunnitelmista tulee yleensä pyytää Museoviraston lausunto,
joka liitetään avustusasiakirjoihin.
Rakennusavustusuudistuksella kannustetaan seurakuntatalouksia riittävien lähtötietojen
selvittämiseen ja tarpeellisen taustatutkimuksen tekoon etenkin suojeltuun kirkolliseen
rakennukseen kohdistuvan korjaussuunnittelun alkuvaiheessa.
Avustushakemuksissa tulee selvittää ohjeistuksen mukaisesti riittävän tarkka
kustannuslaskelma, jotta avustus voidaan myöntää sille tarkoitetusta tuesta (valtion
rahoitus / keskusrahaston tuki).
Uudistuksella ohjeistetaan jakamaan laajat korjaushankkeet useammalle vuodelle.
Haku tapahtuu Kirkkohallitukselle osoitettuna kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä.
Avustushakemuksen käsittelee seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto.
Hakemukset liitteineen lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirkkohallitus@evl.fi
Avustuksen hakua ja käsittelyä varten tulee hakemuksen kohteena olevan rakennuksen tai
esineen ajantasaiset tiedot ja hakemukseen liittyvät dokumentit on oltava tallennettuna
Basikseen. Kuluvan syksyn aikana seurakuntien tiedottaja Jaakko Saario on tallentanut
seurakuntayhtymän kiinteistöjen tietoja järjestelmään. Kirkon osalta tallennukset ovat
ajantasalla.

Arkkitehtitoimisto Esa Karhumaa on laatinut seuraavan arvion suunnittelun kustannuksista:

SIUNTION PYHÄN PIETARIN KIRKON KATON KORJAUSHANKE
KATON PALAUTTAMINEN PAANUKATOKSI
SUUNNITTELUN KUSTANNUKSET
Rakennuttaja
Siuntion seurakuntayhtymä
Kalansinkuja 5
02570 Siuntio kk

SIUNTION SEURAKUNTAYHTYMÄ
SJUNDEÅ KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet

Pöytäkirja 7/2021
Sammanträdesprotokoll 7/2021
§ 66 - 76
25.11.2021 11

Suunnittelijat
Projektipäällikkö / Valvoja 60 000,Arkkitehti 60 000,Rakenneinsinööri 60 000,Sähkösuunnittelija 30 000,LV suunnittelija 30 000,Erikoissuunnittelijat 60 000,- kilpailutus
- konservaattori
Yhteensä 300 000 euroa (+ ALV 24 % )
Suunnittelijoiden hinta-arviot ovat ohjeellisia maksimiarvioita.
Suunnittelun ja rakentamisen aikana saattaa ilmetä odottamattomia ongelmia, joten on hyvä varautua
suunnittelukustannuksissa hyvään lopputulokseen.
Eri suunnittelijoiden tehtäväalueet pääpiirteittäin
Projektipäällikkö / Valvoja
- ohjaa suunnittelua
- ottaa osaa julkisen hankinnan laatimiseen ja hyväksymiseen
- laatii urakkaohjelman
- laatii urakan aikataulun
- johtaa työmaakokouksia ja laatii pöytäkirjat
- valvoo työmaan laatua ja etenemistä viikoittain
Arkkitehti
- inventoi ja tekee piirustukset nykytilanteesta
- laatii suunnitelmat
- esittelee suunnitelmat Museovirastolle
- valvoo toteutusta
Rakenneinsinööri
- inventoi arkkitehdin kanssa nykytilanteen
- arvioi kattorakenteiden kunnon ja korjaustarpeen
- ottaa osaa rakenteellisten yksityiskohtien suunnitteluun
- hyväksyy puumateriaalin laadun
- hyväksyy hautatervan laadun ja tervauksen
- tarkistaa kaikki kiinnitykset
- tarkistaa rakennustelineiden suunnitelmat
- valvoo toteutuksia
Sähkösuunnittelija
- tarkistaa nykyisen valaistuksen ja sähköistyksen
- tarvittaessa suunnittelee uuden valaistuksen
- tarkistaa nykyisen paloilmoitusjärjestelmän
- tarvittaessa suunnittelee uuden paloilmoitusjärjestelmän
- suunnittelee uudet ukkosen johdattimet tarkistaa maadoituksen
- valvoo toteutuksia
Sprinklerijärjestelmä suunnittelija
- tarkistaa nykyisen sprinklerijärjestelmän toimivuuden
- suunnittelee tarvittaessa muutokset
- hyväksyttää paloviranomaisilla
Erikoissuunnittelijat
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- julkisen hankinnan kilpailutuksen asiantuntija
- konservaattori
22.11.2021
Arkkitehti Esa Karhumaa
Paanukattovaihtoehdolle on haettu lausunto Museovirastolta.

Liite: Museoviraston lausunto koskien peltikatteen uusimiseksi (7.6.2019).

Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) päättää anoa Kirkkohallitukselta rakennusavustusta kirkon katon korjaushankkeen
suunnittelua varten sekä
2) hyväksyy arkkitehti Esa Karhumaan kustannusarvion suunnittelun kustannuksista.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Ansökan om byggnadsbidrag för planeringen av kyrkans takreparation

Föredragning/Ingeborg Malm
Reform av byggnadsbidragen
Enligt kyrkostyrelsens cirkulär 27/2021 ändras grunderna för bidragen som är avsedda för byggande och
reparation av kyrkliga byggnader oh församlingarnas övriga byggnader samt för skötseln av kyrkliga
värdeföremål från början av år 2022.
Understöd för vård av det kyrkliga kulturarvet kan beviljas för de kyrkliga byggnader som avses i kyrkolagen
och som är skyddade genom kyrkolagen, lagen om skyddande av byggnadsarvet eller en detaljplan. Ett
utlåtande av Museiverket om planen ska i allmänhet begäras och bifogas understödshandlingarna.
Med byggnadsbidragsreformen uppmuntrar man församlingshushållen att ta reda på tillräckliga
utgångsuppgifter och att göra nödvändig bakgrundforskning, speciellt i ett tidigt skede av planeringen
som gäller en skyddad kyrklig byggnad.
I bidragsansökningarna bör man i enlighet med instruktionerna göra en tillräckligt noggrann
kostnadskalkyl, för att bidrag kan beviljas från det understöd som är avsett för ändamålet (statlig
finansiering / centralfondens stöd).
Med reformen instruerar man att fördela stora reparationsprojekt på flera år.
Ansökningen till Kyrkostyrelsen görs en gång per år, före utgången av året.
I en kyrklig samfällighet behandlas biståndsbidraget av gemensamma kyrkorådet. Ansökningarna jämte
bilagor skickas på elektronisk väg till adressen kirkkohallitus@evl.fi

För ansökningen och behandlingen av bidraget bör de uppdaterade uppgifterna om byggnaden eller
föremålet, som står som objekt för bidraget och dokumenten som hör ihop med ansökningen, finnas
insparade i Basis. Under innevarande höst har församlingarnas informatör Jaakko Saario fört in
uppgifterna om samfällighetens fastigheter i systemet. För kyrkans del är de insparade uppgifterna
uppdaterade.

Arkkitehtitoimisto Esa Karhumaa har uppgjort följande uppskattning om planeringens kostnader:

REPARATIONEN AV SJUNDEÅ ST PETRI KYRKAS TAK
OMÄNDRING AV KYRKANS TAK TILL ETT SPÅNTAK
PLANERINGENS KOSTNADER
Byggherre:
Sjundeå kyrkliga samfällighet
Kalansgränden 5
02570 Sjundeå kby
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Planerare:
Projektchef / Övervakare 60 000 e
Arkitekt 60 000 e
Konstruktionsingenjör 60 000 e
El-planerare 30 000 e
VV-planerare 30 000 e
Specialplanerare 60 000 e
- konkurrensutsättning
- konservator
Totalt 300 000 euro (+ moms 24 %)
Planerarnas prisuppskattningar är riktgivande maximiuppskattningar.
Under planeringens och byggandets gång kan det uppstå oväntade problem. Därför är det skäl att redan i
planeringskostnaderna gardera sig för ett gott slutresultat.
De olika planerarnas uppgiftsområden i huvuddrag:
Projektchefen / Övervakaren:
-leder planeringen
-deltar i uppgörandet och godkännandet av den offentliga upphandlingen
-uppgör entreprenadprogrammet
-uppgör tidtabellen för entreprenaden
-leder arbetsplatsmötena och uppgör protokollen
-övervakar arbetets kvalitet och framskridande veckovis
Arkitekten:
-inventerar och gör ritningarna över nuläget
-uppgör planerna
-presenterar planerna för Museiverket
-övervakar förverkligandet
Konstruktionsingenjören:
-inventerar nuläget tillsammans med arkitekten
-bedömer takkonstruktionernas skick och reparationsbehov
-deltar i planeringen av de konstruktionsdetaljerna
-godkänner trämaterialets kvalitet
-godkänner tjärdalstjärans kvalitet och tjärandet
-granskar alla fastsättningar
-granskar planerna för byggnadsställningarna
-övervakar förverkligandet
El-planeraren:
-granskar den nuvarande belysningen och de nuvarande el-systemen
-planerar vid behov den nya belysningen
-granskar det nuvarande brandlarmsystemet
-planerar vid behov det nya brandlarmsystemet
-planerar nya åskledare och granskar jordningen
-övervakar förverkligandet
Sprinklersystemets planerare:
-granskar hur det nuvarande sprinklersystemet fungerar
-planerar vid behov ändringar
-begär om brandskyddsmyndigheternas godkännande för planerna
Specialplanerare:
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-sakkunnig inom konkurrensutsättningen av offentliga upphandlingar
-konservator
22.11.2021
Arkitekt Esa Karhumaa
Ett utlåtande har begärts av Museiverket om ett alternativ till spåntaket
Bilaga1: Museiverkets utlåtande om plåttakets förnyande (7.6.2019)

Beslutsförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet
1) beslutar att av Kyrkostyrelsen ansöka om byggnadsbidrag för planeringen av kyrkans tak
samt
2) godkänner arkitekt Esa Karhumaas uppskattning av planeringskostnaderna

Beslut

Enligt förslaget.
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Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet
§ 68

Hautapaikkamaksut

Esittely/Ingeborg Malm
1.1.2004 voimaan astuneen hautaustoimilain mukaan evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon
kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan.
Hautaustoimen maksuilla tulisi kattaa 20-25 prosenttia hautaustoimen
kokonaiskustannuksista. Muutoksen tavoitteena on myös pienentää koko kirkon osalta
eroja hautaustoimen maksuissa.
Kuluvan vuoden aikana hautauksia on ollut yhteensä 32, joista Siuntiolaisia oli yhteensä
16 ja ulkopaikkakuntalaisia 16. Hautauksista oli tuhkahautauksia yhteensä 23, eli
tuhkahautauksien osuus hautauksista oli 71,9%.
Vuonna 2020 hautaustoimen toimintatulot olivat 7.778 €, toimintamenot 112.322 €,
poistot 47.194 €, valtionrahoitus oli 118.500 ja hautaustoimen nettokulut 150.304 €.
Voimassa oleva hinnasto:
Kotipaikkakuntalaisille voimassa oleva hinnoittelu sekä uusi porrasteinen aika
haudan hallinta-ajan jatkamiselle on seuraava:

Uusi syvähauta (2,10 m, koko 2 m x 1 m), sisältää kaksi hautasijaa:
- hautapaikan hallinta-aika 25 vuotta, 500 €
Hallinta-ajan jatkaminen:
Silloin kun vanhaan hautaan tulee hautaus, ja haudassa on haudan hallinta-aikaa jäljellä
vähemmän kuin haudan koskemattomuusaikaa, on hallinta-aikaa lunastettava lisää.
Hallinta-aikaa jatkettaessa peritään lisämaksua 18 euroa/vuosi, tarvittavalta lisäajalta.
Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 20 vuotta.
Osasto XII B, uurnahaudat:
-

Siuntion seurakuntayhtymä myy uurnapaikkoja numerojärjestyksessä, enintään 1m x
1m, sisältäen yhdeksän (9) uurnasijaa.

- uurnapaikan hallinta-aika 25 vuotta

170 €
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Siuntion seurakuntayhtymä myöntää rintamaveteraaneille, heidän puolisoilleen ja
Lotta- tunnuksen omaaville vapautuksen hautapaikkamaksusta.
Siuntiolainen, joka on muuttanut pois Siuntiosta hoitokotiin tai -laitokseen
elämänsä viimeisiksi vuosiksi, tulkitaan hautatoimen maksuja määrättäessä
Siuntiolaiseksi
Uusia arkkupaikkoja sekä uurnahautapaikkoja ei myydä ulkopaikkakuntalaisille,
poikkeuksena on muistolehtoalue XV, jonne ulkopaikkauntalaisilla on
mahdollisuus saada uurnapaikka.

Osasto XV hinnoittelu on seuraavanlainen:
Siuntion kotipaikkakuntana 80 €
Ulkopaikkakuntalaiset 160 €
Nimilaatta 160 €

Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että hautasijamaksut pidetään muuttumattomana.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Gravplatsavgifterna

Föredragning/Ingeborg Malm
Enligt begravningslagen, som trädde i kraft 1.1.2004 fungerar den evangelisk-lutherska
kyrkans församlingars begravningsplatser som allmänna begravningsplatser. På dem har
även sådana som inte hör till kyrkan rätt att få en gravplats.
Med begravningsväsendets avgifter borde man täcka 20-25 procent av
begravningsväsendets totala kostnader. Avsikten med ändringen är också att för hela
kyrkans del minska skillnaderna i begravningsväsendets avgifter.
Under innevarande år har det i Sjundeå begravts totalt 32 personer, av vilka totalt 16 var
sjundeåbor och 16 utsocknebor. Av begravningarna gällde totalt 23 begravning av aska,
vilket innebär att 71,9 % av alla begravningar gällde begravning av aska.
År 2020 uppgick begravningsväsendets verksamhetsinkomster till 7.778 €,
verksamhetsutgifterna till 112.322 €, avskrivningarna till 47.194 €, den statliga
finansieringen till 118.500 € och begravningsväsendets nettokostnader till 150.304 €.
Den gällande prislistan:
Personer som har Sjundeå som hemort gäller följande i kraftvarande och den
nydifferentierade tiden för att förlänga rätten att inneha en grav:
En ny djupgrav (2,10 m, storlek 2 m x 1 m) med två gravplatser:
- rätt att inneha graven 25 år 500 €
Förlängning av innehavsrätten:
Då en begravning sker i en gammal grav, där förvaltningsrätten är kortare än gravens
integritetstid, bör tiden att inneha graven förlängas med åtminstone så lång tid att gravens
integritetstid omfattas av förvaltningstiden.
Vid förlängning av innehavsrätten uppbärs en avgift på 18 euro/mår, för den behövliga
tilläggstiden.
Integritetstiden för en kistgrav är 20 år.

Avdelning XII B, urnegravar:
-

Sjundeå kyrkliga samfällighet säljer urneplatser i nummerordning, högst 1m x 1m,
som innehåller nio (9) urneplatser.

-urneplatsens innehavstid 25 år

170 €
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Sjundeå kyrkliga samfällighet beviljar frontveteraner, deras makar och personer
med Lotta-märke befrielse från gravplatsavgiften.
En sjundeåbo som har flyttat bort från Sjundeå till ett servicehem eller en
serviceanstalt för sina sista år, räknas som sjundeåbo då avgiften bestäms.
Nya kistplatser eller urnegravplatser säljs inte till utsocknebor, med undantag för
minneslunden, område XV, där utsocknebor har möjlighet att få en urneplats.

Prissättningen på avdelning XV är följande:
Sjundeå som hemort 80 €
Utsocknebor 160 €
Namnplatta 160 €
Beslutsförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet beslutar att bibehålla gravplatsavgifterna oförändrade.

Beslut

Enligt förslaget.
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Hautauspalvelumaksut

Esittely/Ingeborg Malm
Hautaustoimilain mukaan seurakunnat ovat yleisiä hautausmaan ylläpitäjiä, ja näin ollen
seurakunnat ovat velvoitettuja huolehtimaan hautaustoimesta kunnan alueella. Laki
velvoittaa lisäksi, että kaikille kuntalaisille on tarjottava hautaustoimen palvelut saman
hintaisina riippumatta siitä, että onko seurakunnan jäsen vaiko ei. Vieraan kunnan
asukkaille maksut voivat olla korkeammat.

Voimassa olevat hautauspalvelumaksut ovat:
Haudan avaus, peittäminen ja peruskunnostus 1 paikka:
- Siuntio kotipaikkakuntana
Hautaus 2.10 m= 360 euroa ja hautaus 1,50 m = 300 euroa
- Ulkopaikkakuntalaiset
Hautaus 2.10 m= 470 euroa ja hautaus 1,50 m = 400 euroa
Uurnahaudat (1m x 1m) sisältää yhdeksän uurnasijaa (alue XIIB) ja myydään
numerojärjestyksessä:
Hautauspalvelumaksut:
Siuntio kotipaikkakuntana 22 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset 45 euroa
Hautauksen jälkeen suorittaa seurakuntayhtymä haudan peruskunnostuksen.
Peruskunnostukseen kuuluu haudan pinnan kuntoon laitto (nurmetus tai hiekkapinta) ja
kukkapesän perustaminen. Peruskunnostukseen ei sisälly muistomerkin eikä reunakivien
asennustyö, joka on suoritettava hautapaikkaoikeuden haltijan toimesta. Hautalaitteiden
kunnostus, kivien oikominen, kirjoitusten kunnossapito, kivien poisto haudoilta ennen
hautausta ja paikoilleen pano hautauksen jälkeen kuuluvat hautapaikan haltijalle.

Reunakivet sekä muistokivet tulee olla poistettu viikkoa ennen toimitusta, mikäli näin ei
toimita seurakuntayhtymä ei vastaa, että hauta on kaivettu määräaikaan mennessä.

Vainajan (arkku) säilytysmaksu 40 euroa/ulkopaikkakuntalainen.
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Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että hautauspalvelumaksut pidetään
muuttumattomana.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Begravningstjänstavgifterna

Föredragning/Ingeborg Malm

Enligt begravningslagen är församlingarna allmänna upprätthållare av begravningsplatser
och därmed är församlingarna skyldiga att sköta om begravningsväsendet i kommunen.
Lagen stadgar också att alla kommuninvånare bör erbjudas begravningsväsendets tjänster
till samma pris oberoende av om man är församlingsmedlem eller inte. Avgifterna kan var
högre för invånare från annan kommun.

De gällande begravningstjänstavgifterna är:
Öppnandet, täckandet och grundsaneringen av graven, 1 plats
-Sjundeå som hemort
Begravning 2,10 m = 360 euro och begravning 1,50 m = 300 euro
Utsocknebor
Begravning 2,10 m = 470 euro och begravning 1,50 m = 400 euro
Urnegravar (1 m x 1 m) består av nio urneplatser (på område XII B). Gravarna säljs i
nummerordning.
Begravningstjänstavgifterna:
Sjundeå som hemort 22 euro
Utsocknebor 45 euro
Efter begravningen gör samfälligheten en grundsanering av graven. Till grundsaneringen
hör iståndsättandet av gravens yta (gräsmatta eller grusyta) och anläggandet av ett
blomsterbo. Till grundsaneringen hör inte installeringen av ett minnesmärke eller
kantstenar, vilket bör utföras av gravrättsinnehavaren. Iståndsättandet av
gravanläggningar, rätandet av stenar, underhållet av texterna, avlägsnandet av stenarna
före begravning och installeringen av stenar efter begravningen hör till
gravplatsinnehavarens ansvar.
Kantstenarna och minnesstenarna bör vara avlägsnade en vecka före förrättningen.
Såvida så inte sker, ansvarar inte samfälligheten för att graven är grävd inom utsatt tid.

Avgiften för (kista) uppbevaring av den avlidne är 40 euro/utsocknebo.
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Beslutförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet beslutar att bibehålla begravningstjänstavgifterna oförändrade.

Beslut

Enligt förslaget.
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Yhteinen kirkkoneuvosto – Gemensamma kyrkorådet
§ 70

Hautainhoitorahaston hautainhoitomaksut

Esittely/Ingeborg Malm
Siuntion seurakuntayhtymällä on hautainhoitorahasto, jonka rahavarat pidetään erillään
seurakuntayhtymän muusta omaisuudesta. Hoitorahaston tarkoituksena on turvata
seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito. Hoitohautoja otetaan
hoidettavaksi vuodeksi, viideksi- ja kymmeneksi vuodeksi. Hoitomaksut on määrätty
siten että pääoma ja sen korot yhdessä riittävät vastaamaan hoitokustannuksia sovitulta
ajalta.
Tänä vuonna hautainhoitorahastolla on kesähoitoja 95 kpl, uusia 10 vuoden sopimuksia
on tehty 17 kpl ja uusia 5 vuoden sopimuksia 6 kpl.
Vuoden 2020 tilaston mukaan hautainhoitorahastolla oli kesähoitosopimuksia 92 kpl,
uusia 5 vuoden sopimuksia tehtiin 18 kpl ja 10 vuoden sopimuksia 15 kpl. Lisäksi
vanhoja 5 vuoden sopimuksia oli 62 kpl, 10 vuoden sopimuksia 126 kpl, 50 vuoden
sopimuksia 68 kpl ja ainaishoitosopimuksia 91 kpl.
Siuntion seurakuntayhtymä ei ota hoitaakseen haudanhoitoja ilman kukkia, vaan
hautausmaan työntekijät valitsevat kullekin hoitoon otetulle haudalle sopivimmat kukat.
Haudan koko:
1m x 2m

2m x 2m

3m x 2m

1 v. hoito kukilla

88,00 €

102,00 €

5 v. hoito kukilla

418,00 €

484,00 €

553,00 €

621,00 €

10 v. hoito kukilla

816,00 €

947,00 €

1077,00 €

1207,00 €

114,00 €

4m x 2m
126,00 €

Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että hautainhoitomaksut pidetään muuttumattomana.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Gravvårdsfondens gravvårdsavgifter

Föredragning/Ingeborg Malm
Sjundeå kyrkliga samfällighet har en gravvårdsfond, vars penningmedel hålls åtskils från
samfällighetens övriga egendom. Syftet med vårdfonden är att trygga underhållet av de
gravar som tagits i församlingens vård. Skötselgravar tas i vård för ett år, fem år och tio
år. Vårdavgifterna är bestämda så att kapitalet och räntorna tillsammans räcker till för att
motsvara skötselkostnaderna för den överenskomna tiden.
I år har gravvårdsfonden 95 st gravar att sköta. Det har ingåtts 17 st nya avtal för 10 år
och 6 st nya avtal för 5 år.
Enligt statistiken för år 2020 hade gravvårdsfonden 92 st avtal för sommarskötsel, 18 st
nya avtal för 5 år och 15 st nya avtal för 10 år. Dessutom hade fonden 62 st gamla avtal
för 5 år och 126 gamla avtal för 10 år, 68 st avtal för 50 år och 91 st avtal för skötsel i all
evighet.
Sjundeå kyrkliga samfällighet ingår inga avtal utan blommor. Begravningsplatsens anställda
väljer blommor som är bäst lämpade för varje grav som sköts av samfälligheten.

Gravens storlek:
1m x 2m

2m x 2m

3m x 2m

1 års skötsel med blommor

88,00 €

102,00 €

5 års skötsel med blommor

418,00 €

484,00 €

553,00 €

621,00 €

10 års skötsel med blommor

816,00 €

947,00 €

1077,00 €

1207,00 €

114,00 €

4m x 2m
126,00 €

Beslutsförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet beslutar att bibehålla gravskötselavgifterna oförändrade.

Beslut

Enligt förslaget.
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Vuoden 2022 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 ja
2024

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2021, § 55
Esittely/Ingeborg Malm
Yleistä
Talousarvioon otetaan Siuntion seurakuntien ja Siuntion seurakuntayhtymän toimintaan ja
hallintoon sekä yhtymän investointeihin tarvittavat määrärahat. Talousarviossa on myös
osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen
kattamiskeinot.
Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat.
Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas
tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja
investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset
resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen
tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

Siuntion seurakuntayhtymän strategia
Siuntion seurakuntayhtymän strategiaa vuosille 2022-2027 laaditaan parhaillaan.
Suunnittelun taustaa:
1.Kirkollisverotuloarvion lähtökohtana on tuloveroprosentti 1,7 %:a. Vuoden 2022
verotulot on budjetoitu varovaisesti. Verotuloja odotetaan kertyvän 1.300.000 euroa, eli
määrä on samalla tasolla kuin vuonna 2021. Vuodesta 2022 alkaen verotulojen odotetaan
vähenevän noin 1,3 % vuodessa.
Kirkollisveroprosenttia korotettiin 1,5 prosentista 1,70 prosenttiin vuonna 2016.
Veroprosentin korotuksella haluttiin ennakoida tulevia investointeja.
2 Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa
28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin
on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna.
Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen
kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022
kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot
vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden
mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa
voida arvioida.

Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta
vuoden 2022 budjettiin on vaikea arvioida.
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3. Kirkkohallitukselta tulleen yleiskirjeen mukaan inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos,
oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin
1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli
1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua. Työllisyys on kuluneen
vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli
elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti
heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020
ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019
toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin
työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.
Koronapandemialla on laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset ulottuvat myös
seurakuntien talouteen. Lisäksi erilaisten epävarmuustekijöiden vuoksi talouden
ennustaminen on haastavaa (työehtosopimuskierrosten epävarmuus, kuntasektorin

sopimusten aikataulutus, lakkoherkkä syksy-kevät..).
4. Talousarviossa vuosikate on 80 000 euroa ja poistojen määrä 84.180 euroa, joten
vuosikate ei kata poistoja. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys

sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Vuoden 2022 tulos osoittaa 4.210 euroa
alijäämää.
(Liite 1, vuoden 2022 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 20232024)

Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto
1) käsittelee talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja
2) pyytää Siuntion suomenkielisen ja ruotsinkielisen seurakunnan lausunnot
ehdotuksesta Siuntion seurakuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023
ja 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2021, § 71
SEURAKUNTANEUVOSTOJEN LAUSUNNOT KUULUVAT:
Siuntion ruotsinkielisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunut kokouksessaan
11.11.2021, § 43 seuraavaa:
Församlingsrådet har ingenting att anmärka om budgetförslaget. Församlingsrådet
godkänner set som sådant.
Siuntion suomenkielisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on lausunut kokouksessaan
4.11.2021, § 43 seuraavaa:
Yhteisen kirkkoneuvoston on syytä kiinnittää huomiota jatkossa väheneviin
kirkollisverotuloihin ja samaan aikaan nouseviin kustannuksiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2021, § 71
Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntaneuvostojen lausunnot
2. hyväksyä omasta puolestaan Siuntion seurakuntayhtymän vuoden 2022
talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023 ja 2024 toiminta- ja
taloussuunnitelmaehdotuksen ja
3. esittää ne yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Esityksen mukaan.
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Budgeten för år 2022 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023 och
2024

Gemensamma kyrkorådet 28.10.2021, § 69
Föredragning/Ingeborg Malm
Allmänt
I budgeten ingår de anslag som behövs för Sjundeå församlingars och Sjundeå kyrkliga
samfällighets verksamhet och förvaltning samt anslagen för samfällighetens investeringar. I
budgeten bör man också påvisa hur det ekonomiska resultatet bildas samt på vilket sätt
församlingens finansieringsbehov ska täckas.
Budgeten bör innehålla en bruksekonomidel och en resultaträkningsdel samt investeringsoch finansieringsdelar. Bruksekonomi- och investeringsdelarna representerar den syn som
verksamhetsstyrningen har, medan resultaträknings- och finansieringsdelarna representerar
helhetsekonomins syn. Bruksekonomi- och investeringsdelarna uppvisar på vad
församlingen riktar sina till buds stående ekonomiska resurser. Resultaträknings- och
finansieringsdelarna påvisar hur församlingens ekonomiska resultat bildas och hur
församlingen finansierar sin verksamhet.

Sjundeå kyrkliga samfällighets strategi
Sjundeå kyrkliga samfällighets strategi för åren 2022-2027 är under arbete för närvarande.
Bakgrunden till planeringen:
1. Utgångspunkten för uppskattningen av kyrkoskatteinkomsterna är
inkomstskatteprocenten 1,7 %. Skatteinkomsterna för år 2022 har uppskattats med
försiktighet. Man förväntar sig att få in 1.300.000 euro i skatteinkomster, dvs lika mycket
som år 2021. Från år 2022 framåt förväntas skatteinkomsterna minska med ungefär 1,3 %
per år.
Kyrkoskatteprocenten höjdes från 1,5 procent till 1,7 procent år 2016. Med
skatteprocentens förhöjning ville man gardera sig för kommande investeringar.
2. Kyrkans tjänste- och kollektivavtal som trädde i kraft 1.4.2020 (KyrkTak) är i kraft fram
till 28.2.2022. Enligt Kyrkans arbetsmarknadsverk gäller det att på basis av avtalet
reservera ungefär 0,5 % mera för lönejusteringarna år 2022 än år 2021. Kostnaderna jämfört
med år 2021 höjs av att den allmänna löneförhöjningen år 2021 fördelas på alla 12
månader år 2022 (sk löneöverhäng). Budgeten för år 2022 innehåller bara de löneutgifter
för år 2022 som följer det gällande avtalet. Man kan ännu inte uppskatta den inverkan som
eventuella lönejusteringar under den nya avtalsperioden för med sig. Den nya
avtalsperioden inleds 1.3.2022.

Det är svårt att i budgeten för år 2022 uppskatta den inverkan som eventuella
lönejusteringar under den nya avtalsperioden (som inleds 1.3.2022) för med sig.
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3. Enligt kyrkostyrelsens cirkulär uppgick inflationen, konsumentprisernas årsförändring,
till 1,9 % i juli (www.tilastokeskus.fi). Inflationen förväntas under år 2021 uppgå till ungefär
1,2 – 2,0 procent. År 2022 skulle konsumentpriserna stiga i stora drag lika mycket, dvs 1,2
– 1,7 procent. Inkomsterna förväntas stiga med 2,5 procent. Sysselsättningsgraden har
under innevarande år förbättrats och arbetslösheten har tydligt minskat.
Sysselsättningsgraden uppgick i augusti till 73,4 procent (70,1 år 2020).
Sysselsättningsgradens trend (säsongrensad) uppnådde i juli 2021 samma nivå som rådde
innan coronakrisen bröt ut i februari 2020. Sysselsättningsgraden under det andra kvartalet
år 2021 var t.o.m. högre än under det andra kvartalet år 2019. Enligt prognosen kommer
man att uppnå den av regeringen uppsatta målsättningen för sysselsättningsgraden, 75 % år
2023.

Coronapandemin har stora samhälleliga konsekvenser. Konsekvenserna sträcker sig
också ut över församlingarnas ekonomi. Med anledning av olika slag av
osäkerhetsfaktorer är det dessutom svårt att förutspå ekonomin (osäkerheten med
kollektivavtalen, tidtabellen för kommunsektorns avtal, risken för strejker på våren
och på hösten).
4. I budgeten uppgår årsbidraget till 80 000 euro och avskrivningarna till 84.180 euro.
Årsbidraget täcker alltså inte avskrivningarna. Utgångspunkten för en stabil ekonomi är att
man anpassar verksamhetens utgiftsutveckling till de centrala inkomstposternas utveckling.
Resultatet för år 2022 uppvisar ett underskott om 4.210 euro.
(Bilaga 1. Budgeten för år 2022 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 20232024)

Beslutsförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet
1) behandlar budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen
2) ber om utlåtanden av Sjundeå finska och Sjundeå svenska församling om förslaget till
Sjundeå kyrkliga samfällighets budget för år 2022 samt verksamhets- och
ekonomiplanen för åren 2023-2024.

Beslut

Enligt förslaget.
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Gemensamma kyrkorådet 25.11.2021, § 71
FÖRSAMLINGSRÅDENS UTLÅTANDEN LYDER:
Sjundeå svenska församlings församlingsråds utlåtande 11.11.2021 § 43:
Församlingsrådet har ingenting att anmärka om budgetförslaget. Församlingsrådet
godkänner det som sådant.
Sjundeå finska församlings församlingsråds utlåtande 4.11.2021 § 43:
Yhteisen kirkkoneuvoston on syytä kiinnittää huomiota jatkossa väheneviin
kirkollisverotuloihin ja samaan aikaan nouseviin kustannuksiin.

Gemensamma kyrkorådet 25.10.2021, § 71
Beslutsförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet:
1. presenterar församlingsrådens utlåtanden för gemensamma kyrkofullmäktige
2. godkänner för sin egen del budgetförslaget för Sjundeå kyrkliga samfällighet för år
2022 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2023 och 2024 och
3. föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige ska godkänna dem.
Beslut

Enligt förslaget.
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Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 talousarviomuutos

Esittely/Ingeborg Malm
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää muutoksista
talousarvioon. Kuluvan vuoden muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle
talousarviovuoden aikana. Seurakuntayhtymissä, joihin kuuluvat seurakunnat ovat
täydellisessä yhteistaloudessa, talousarvion muutoksista lausuntoja ei tarvitse hankkia.
Talousarviota muutettaessa on hyväksyttävä rahoitustarpeen kattaminen. Talousarvion
muutos aiheuttaa muutoksen aina myös rahoituslaskelmassa, ja osoittaa miten muutos
vaikuttaa seurakuntayhtymän rahoitusasemaan. Kattamisvelvollisuus koskee kaikkia
talousarvion muutoksia.
Kuluvan vuoden talousarvio muutokset:
Käyttötalous
Hallinto
Kirkkoherranvirasto
Palkat 3.500 euroa
Palkkakulut on arvioitu liian pieneksi ja lisäksi tiedottajan työpanosta on lisätty Haahtela
kiinteistöhallinto-ohjelman kiinteistöjen tietojen tallentamiselle (kirkkohallituksen ohjelma,
jota kautta haetaan avustukset mm. kirkon katon kattohankkeeseen).
Talous- ja henkilöstöhallinto
Työterveyshuolto 3.000 euroa
Työterveyshoidon menot ovat muodostuneet arvioitua suuremmiksi.
Kiinteistötoimi
Kirkko
Kirkon kookoskäytävämatot 3.300 euroa
Seurakuntakoti
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 5.000 euroa
Ilmastointilaitteen rikkoutumisesta aiheutuneet korjauskulut.

Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuoden
talousarviomuutos hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Budgetändring för räkenskapsperioden 1.1.2021-31.12.2021

Föredragning/Ingeborg Malm
Enligt kyrkoordningen kap 15 § 6 beslutar kyrkofullmäktige om budgetändringar.
Ändringar som sker under innevarande år bör föreslås för kyrkofullmäktige under
budgetåret. I kyrkliga samfälligheter, där församlingarna fungerar i fullständig gemensam
ekonomi, behöver man inte begära om utlåtanden med anledning av budgetändringarna.
Då budgeten ändras bör man godkänna sättet på vilket man tänkt att sköta finansieringen
av medlen. Budgetändringen förorsakar alltid även en ändring i finansieringskalkylen och
den visar hur ändringen inverkar på samfällighetens finansieringsställning. Skyldigheten att
täcka underskottet gäller alla budgetändringar.
Det pågående åreta budgetförändringar
Driftsekonomi
Förvaltning
Kyrkoherdeämbetet
Löner 3.500 euro
Lönekostnaderna har uppskattats i underkant och dessutom har informatörens arbetsinsats
utvidgats till att mata in fastighetsuppgifter i Haahtelas program för fastighetsförvaltning
(kyrkostyrelsens program med hjälp av vilket vi bl.a. ansöker om bidrag för reparationen av
kyrkans tak).
Ekonomi- och personalförvaltningen
Arbetshälsovården 3.000 euro
Arbetshälsovårdens utgifter har visat sig vara större än förväntat.
Fastighetsväsendet
Kyrka
Kyrkans mattor i kokosfiber 3.300 euro
Församlingshemmet
Byggnadernas byggnads- och underhållstjänster 5.000 euro
Kostnaderna för reparationen av ventilationsanläggningen

Beslutsförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att innevarande års
budgetändring ska godkännas.

Beslut

Enligt förslaget.
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano

Esittely/Ingeborg Malm
Kirkkolain 10:6 mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on
tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka
on muutoin lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta
ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Kirkkolain 10:1 mukaan kirkkoneuvoston on myös huolehdittava kirkkovaltuuston
päätösten täytäntöönpanosta.
-

Yhteisen kirkkovaltuuston asiat 21.1.2021
Yhteisen kirkkovaltuuston asiat 29.5.2021

Päätösesitys/Ingeborg Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1.todeta yhteisen kirkkovaltuuston edellä selostetun kokouksen päätösten
syntyneen laillisessa järjestyksessä ja kuuluvan yhteisen kirkkovaltuuston
toimivaltaan ja että päätökset eivät ole lainvastaisia.
2.todeta, että päätökset on pantu täytäntöön.

Päätös

Esityksen mukaan.
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Verkställandet av gemensamma kyrkofullmäktiges beslut

Föredragning/Ingeborg Malm
Enligt Kyrkolagen 10:6 skall kyrkorådet, om det finner, att ett beslut av
kyrkofullmäktige har fattats i oriktig ordning eller att det överskrider fullmäktiges
befogenheter eller annars strider mot lag, vägra verkställa beslutet och, med
uppgivandet av orsaken härtill, utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kyrkofullmäktige
för ny handläggning.
Enligt kyrkolagen 10:1 skall kyrkorådet även sköta verkställigheten av
kyrkofullmäktiges beslut.

Gemensamma kyrkofullmäktiges ärenden 21.1.2021
Gemensamma kyrkofullmäktiges ärenden 20.5.2021

Beslutförslag/Ingeborg Malm
Gemensamma kyrkorådet besluter:
1) konstatera att besluten vid ovan relaterat sammanträdet har tillkommit i laga
ordning och hör till gemensamma kyrkofullmäktiges befogenheter samt att
besluten inte är lagstridiga
2) konstatera att besluten har verkställts.

Beslut

Enligt förslaget.
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Edustajan nimeäminen Pro Fanjukars säätiöön, toimikaudeksi 2022-2024

Esittely/Ingeborg Malm
Hilkka Toivonen on ottanut talouspäällikkö Ingeborg Malmíin yhteyttä koskien,
edustajan nimeämistä Pro Fanjunkars säätiöön.
Hilkka Toivosen sähköposti kuuluu:
”Hyvät Pro Fanjunkars-säätiön perustajajäsenyhteisöt
Kullakin perustajajäsenellä on ollut sääntöjen mukaan edustajansa säätiön hallituksessa.
”Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan tulee säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan valittu hallitus. Perustajajäsenet nimeävät kukin yhden hallituksen jäsenen. Hallitus täydentää
itse itseään kahden muun hallituksen jäsenen osalta.
Mikäli valitsijayhteisö ei ole joulukuun 1. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi
toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenien valinnan säätiön hallitus.”
Säätiön hallitus valitsi perustajajäsenten ehdotusten mukaisesti kokouksessa 1/2019, 7.2.2019 jäsenet
säätiön hallitukseen kolmivuotiskaudelle vuosiksi 2019 – 2021 perustajajäsenien (Siuntion kunta, Siuntion
seurakunnat, Säästöpankkisäätiö Siuntio ja Hembygdens Vänner i Sjundeå) edustajina: Juha-Pekka Isotupa,
Marina Grotell, Henrik Rehnberg ja Henrik Lindén. Hallitus täydensi itseään kahdella jäsenellä eli Esko
Rahikaisella ja Henrik Sandströmillä.
Nyt Pro Fanjunkars-säätiö pyytää perustajajäseniään nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi eli vuosille 2022-2024.
17.11.2021
Toimeksi saaneena
Hilkka Toivonen, säätiön hallituksen sihteeri
hilkka.anneli.toivonen@gmail.com
0407406538”
Marina Grotellin on edustanut Siuntion surakuntayhtymää, Pro Fanjunkarsin
hallituksessa toimikautena 2019-2021 (yhteinen kirkkoneuvosto 31.1.2019, § 5).
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Päätösesitys/Malm
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Marina Grotellin edustamaan Siuntion
seurakuntayhtymää, Pro Fanjunkarsin hallitukseen toimikaudeksi 2022-2024.

Asian käsittely:
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marina Grotell poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös

Esityksen mukaan.
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Utnämnandet av en representant till stiftelsen Pro Fanjunkars för
verksamhetsperioden 2022-2024

Föredragning/Ingeborg Malm
Hilkka Toivonen har kontaktat ekonomichef Ingeborg Malm gällande utnämnandet av en
representant till stiftelsen Pro Fanjunkars.
Hilkka Toivonens e-postmeddelande lyder:
”Hyvät Pro Fanjunkars-säätiön perustajajäsenyhteisöt
Kullakin perustajajäsenellä on ollut sääntöjen mukaan edustajansa säätiön hallituksessa.
”Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan tulee säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi
kerrallaan valittu hallitus. Perustajajäsenet nimeävät kukin yhden hallituksen jäsenen. Hallitus täydentää
itse itseään kahden muun hallituksen jäsenen osalta.
Mikäli valitsijayhteisö ei ole joulukuun 1. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi
toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenien valinnan säätiön hallitus.”
Säätiön hallitus valitsi perustajajäsenten ehdotusten mukaisesti kokouksessa 1/2019, 7.2.2019 jäsenet
säätiön hallitukseen kolmivuotiskaudelle vuosiksi 2019 – 2021 perustajajäsenien (Siuntion kunta, Siuntion
seurakunnat, Säästöpankkisäätiö Siuntio ja Hembygdens Vänner i Sjundeå) edustajina: Juha-Pekka Isotupa,
Marina Grotell, Henrik Rehnberg ja Henrik Lindén. Hallitus täydensi itseään kahdella jäsenellä eli Esko
Rahikaisella ja Henrik Sandströmillä.
Nyt Pro Fanjunkars-säätiö pyytää perustajajäseniään nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi eli vuosille 2022-2024.
17.11.2021
Toimeksi saaneena
Hilkka Toivonen, säätiön hallituksen sihteeri
hilkka.anneli.toivonen@gmail.com
0407406538
Marina Grotell har representerat Sjundeå kyrkliga samfällighet i styrelsen för stiftelsen Pro
Fanjunkars under verksamhetsperioden 2019-2021 (gemensamma kyrkorådet 31.1.2019 §
5)
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Beslutsförslag/Malm
Gemensamma kyrkorådet väljer Marina Grotell för att representera Sjundeå kyrkliga
samfällighet i styrelsen för stiftelsen Pro Fanjunkars under verksamhetsperioden 20222024
Ärendets behandling:
Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Marina Grotell avlägsnade sig från mötet
under behandlingen av denna paragraf.

Beslut

Enligt förslaget.
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§ Tiedoksi
1) Siuntion suomalaisen seurakunnan diskoni Juhana Malme on valittu toimikaudelle
1.1.2022-31.12.2023 työsuojeluvaltuutetun sekä luottamusmiehen tehtävään.
3) Seurakuntayhtymän rahavarat ja salkkuraportti/yhdistelmäsalkku per 30.9.2021
(liite 2)

§ 75

§ För kännedom
1) Sjundeå finska församlings diakon Juhana Malme har valts till
arbetarskyddsombudsman och förtroendeman för verksamhetsperioden 1.1.2022 –
31.12.2023.
2) Samfällighetens penningmedel och portföljsrapport/kombinationsportföljen per
30.9.2021
(bilaga 2)
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Kokouksen päätös ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.15.

§ 76

Mötets avslutande samt ändringsansökan

Ordföranden ger en i kyrkolagen avsedd besvärsanvisning och avslutar mötet.

Ordförande avslutade mötet kl. 19.15.

