Pöytäkirja

30.05.2022
Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto
Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto
Kokousaika
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Kokouspaikka

Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasali

Läsnä
Aspila Pentti
Ahonen Lea
Hyvärinen Anni
Hyvärinen Tuomo
Leppäaho Mika
Mykkänen Jouni
Mäkelä Sini
Mäkinen Mimosa
Nummi Kirsi
Paloniemi Meri-Anna
Muilu-Teinonen Terhi
Pitkä Juha
Rahja Jaakko
Rantala Sirpa
Raunu Päivi
Rissanen Juha-Pekka
Sorvari Heikki
Sutinen Saila
Urama Raija
Vähäsarja Juha
Yletyinen Kaisa
Zitting Heidi

maallikkojäsen, puheenjohtaja
maallikkojäsen
maallikkojäsen
maallikkojäsen
maallikkojäsen
maallikkojäsen
pappisjäsen
pappisjäsen
maallikkojäsen
pappisjäsen, este
pappisvarajäsen
maallikkojäsen
maallikkojäsen
maallikkojäsen
maallikkojäsen
pappisjäsen
maallikkojäsen, este
maallikkojäsen, este
maallikkojäsen
pappisjäsen
pappisjäsen
pappisjäsen

Läsnäolo- ja puheoikeus
Hintikka Kaisamari
piispa
Paavilainen Ari
tuomiorovasti
Meijer Tarja
pappisasessori, este
Jokela Eero
pappisasessori, este
Laitinen Aappo
lakimiesasessori
Peltonen Kai
hiippakuntadekaani
Kutsuttuna
Keravuori Pilvi
Haapiainen Timo-Matti
Nurmi Mika
Tirri Sirpa
Ritokoski Mervi

notaari, este
asiantuntija
asiantuntija
asiantuntija
yhteyskehittäjä

Kirkolliskokousedustajat
Jalava Markku
Karppinen Hannele, este
Linnoinen Päivi, este
Lumijärvi Johanna, este
Tähtinen Tapio, este
Sihteeri
Salo Katriina
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§6

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 Sini Mäkelä ja Kirsi Nummi.

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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§7

Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

Diaarinumero

DESP/143/02.00.01/2022

Esittelijä

Tuomiokapituli

Perustelut

Kirkkolain 17 b luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan hiippakuntavaltuuston
tehtävänä on vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma
sekä talousarvio.
Tuomiokapituli on valmistellut hiippakuntavaltuuston hyväksyttäväksi
hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 ja talousarvion
vuodelle 2023. Toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen
ohjeiden mukaisesti liitettäväksi kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi menevään
aineistoon.
Hiippakuntien talousarviokehyksen mukaan kiinteistökulut maksetaan
todellisen suuruisina ja muihin kuluihin (henkilöstö ja toiminta) tarkoitettu
kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken. Hiippakuntien
rahanjakomallissa hiippakunnille varattu summa jaetaan kolmeen osaan:
kiinteään osaan, muuttuvaan osaan ja erityisosaan. Erityisosaa hiippakunnat
saavat kuurojenpappien ja vankiladiakonien menoihin sekä Turun
arkkihiippakunta arkkipiispan menoihin. Loput varat jaetaan siten, että kiinteä
osa on 62,5 % ja muuttuva osa 37,5 %. Kiinteä osa jaetaan tasan
hiippakuntien kesken. Muuttuva osa jaetaan ottaen huomioon kolme
jakoperustetta. Nämä perusteet painoarvoineen ovat: hiippakunnan väkiluku
(50 %), seurakuntien lukumäärä (25 %) ja alueelliset tekijät (25 %). Alueellisia
tekijöitä arvioitaessa otetaan huomioon välimatkat hiippakunnassa ja etäisyys
Helsingistä.
Espoon hiippakunnan talousarviokehys vuodelle 2023 muodostuu
seuraavasti: vuoden 2022 kehyksestä on ensin vähennetty Kirkon
keskusrahastoa koskevassa talouden tasapainottamissuunnitelmassa
hiippakunnalle osoitettu säästö (-25.000 €), jonka jälkeen kehykseen on lisätty
1 %. Näin ollen talousarviokehys vuodelle 2023 on henkilöstö- ja
toimintakulujen osalta 1.004.513 €, joka on 15.054 € pienempi kuin vuoden
2022 kehys. Espoon hiippakunnan toimintakate vuonna 2023 on 1.215.613
euroa (vuonna 2022 1.222.067 euroa). Siihen sisältyvien kiinteistökulujen
osuus on 211.100 €. Henkilöstökulut (tuomiokapitulin henkilöstön palkkakulut
sekä tuomiorovastin, lääninrovastien ja pappisasessoreiden sekä muut
palkkiokulut sivukuluineen) ovat yhteensä 917.419 €. Talousarvion
sitovuustasona on tuomiokapitulin talousarviokehys.

Esitys

Hiippakuntavaltuusto päättää
a) hyväksyä Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–
2025 ja talousarvion vuodelle 2023 ja lähettää ne kirkkohallitukselle
liitettäväksi Kirkon keskusrahaston toiminta- ja taloussuunnitelmaan;
b) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Toimenpiteet

Asiakirjat kirkkohallitukselle.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa tarvittaessa piispa Kaisamari Hintikka,
kaisamari.hintikka@evl.fi, ja 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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§8

Muut asiat
Hiippakuntafoorumi 3.9.2022
Hiippakuntafoorumi pidetään Kauniaisissa Raamattuopistolla 3.9.2022.
Aiheena on Tavoittava työ Espoon hiippakunnan seurakunnissa teemalla
”Kaikki on kutsuttu”. Ohjelmaa on valmistellut työryhmä Kirsi Nummi (pj.),
Juha Pitkä, Juha Vähäsarja, Raija Urama, Sirpa Rantala ja Pentti Aspila.
Ohjelma on valmistunut ja siitä on informoitu hiippakunnan seurakuntia.
Työryhmä esitteli hiippakuntafoorumin ohjelman. Hiippakuntavaltuusto
keskusteli hiippakuntafoorumin toteuttamisesta tänä vuonna ja tulevina
vuosina.
Terveisiä kirkolliskokouksesta
Kirkolliskokousedustajat Markku Jalava ja Heidi Zitting kertoivat kuulumisia
toukokuun 2022 kirkolliskokouksesta.

Seuraavat kokoukset
Vuoden 2023 kokouspäivät ovat 28.2. ja 31.5.
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§9

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.

Kokouksen puolesta

Pentti Aspila
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Katriina Salo
sihteeri

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

Sini Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Nummi
pöytäkirjantarkastaja

