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Toimeksiannossa on pyydetty selvittämään Seurakuntayhtymään liittyvää lähipiiriä ennalta nimettyjen henkilöiden osalta sekä tarkastamaan ja 
arvioimaan tämän lähipiirin kanssa mahdollisesti toteutettuja liiketapahtumia vuodelta 2017. Lähipiirin sidokset on kartoitettu ajalta 2015–2017 
ja olennaisuusrajaksi on asetettu 1.000,00 euroa. 

Lähipiiristä 

- Kohdistunut 76 henkilöön

- Lähipiiriyhteisöjä todettu yhteensä 212

- Tapahtumia yhteensä 76 tahon kanssa

Aineistosta

- Ostoreskontratapahtumat

- Laskut ja sen mahdolliset liitteet, päätökset tmv dokumentit

- Rekisterimerkinnät henkilöistä 

- Yksittäiset tahojen osalta muut rekisteritiedot

- Yksittäiset tahojen osalta julkisista lähteistä saatu tieto

- Säännöt ja ohjeistukset 

- Sivutoimilupia ei ole käsitelty

Aineistosta ja tarkastuksesta  
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Kertatoimittajatapahtumiss on todettu lähipiiritahoja. 

Näiden osalta tulee varmistaa, millaiset toimittajien hyväksyntäprosessit ovat: 

a) Lähipiiritoimittajan osalta

b) Ei-lähipiiritahon osalta

c) Ns kertatoimittajan osalta (laskun hyväksyntä)

Kertatoimittajista laadituissa laskuissa ei ole toimittajaa yksilöivää y-tunnusta. Käytännössä ne ovat saatavissa ja näitä tulee vaatia 
toimitettavaksi ennen laskun jatkokäsittelyä. 

Mielestämme lähipiiriin kuuluvaa tahoa ei tulisi käsitellä kertatoimittajien ryhmässä kuin poikkeustilanteissa. Suorituksien määrät ylittävät 
selvästi asetetun olennaisuusrajan. 

Havaintoja – kertatoimittajat 
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Lähipiiritapahtumien määrä on yhteensä noin 3.277.000 euroa (2017).

Asunto-osakeyhtiöt / Kiinteistöosakeyhtiöt 

Näiden yhtiöiden suorittamissa veloituksissa nimikkeinä ovat olleet:

• Kulutuslaskut ja niiden hyvitykset

• Palveluveloitukset 

• Hankeosuudet 

• ”Kirjanpitovastike” – vastikeperusteiden määräytyminen

• Konsernilainavastike, pääomavastike, lainan lyhennys

Muut yritykset 

Muiden yrityksien osalta lähipiiriyhtiöt ovat veloittaneet mm. seuraavin nimikkein:

• Putkihuivit 

• Urakka (uurnalehto)

• LabOra-sovellus 

• Kirjoja, virsikirjoja

• Kirjoituspalkkioita 

Havaintoja – yritykset 
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Keskeisimpiä havaintoja 

Merkittäviä ajallisia viiveitä lähipiiritahojen veloituksissa.

Hankittu palveluita, jotka olisivat käsityksemme mukaan tarkoituksenmukaisinta 
hankkia keskitetysti (tietoympäristö).

Muilla kuin yhtiöjärjestyksen mukaisilla vastikenimikkeillä peritty merkittäviä 
maksuja kiinteistöyhtiöön. Kiinteistöyhtiön puolelle on voinut jäädä veroriski. 
Saatujen selvityksien mukaan tapahtumaselitteissä on epätäsmällisyyksiä. 

Hyväksyntämerkintöjä ei ole kattavasti tarkastettu. 



Lähipiiritapahtumien määrä on yhteensä noin 6.233.000 euroa (2017), josta 
merkittävin Kirkon eläkerahasto.

Veloituksien ja maksuperusteiden selitteinä mm.:

• Vuokra Björkebon kesäkodista 5.000,00 euroa

• Lounaan subventointiosuus 

• Korkotuki n. 19.000,00 euroa 

• Majoituspalvelu ryhmäperhekoti Heponiemi

• Diakoniavalmennus

• Kohdennettu avustus 77.700,00 euroa

• Tuki

• Vapaaehtoistyö, Kotimaanapu

• Vuokra Hietalahden ranta 5.955,00 euroa 

Havaintoja – yhdistykset ja säätiöt
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• Jäsenmaksut 

• Juhlaillalliset

• Koulutukset 

• Avustus Lastenkirkko 17.251,00 euroa 

• Avustus YKN:n päätös, Romano Mission 4.500,00 euroa

• Lähetyskannatus Intian medialähetystölle 

• Myynnistä saatujen tuottojen tilitys

• Lähetysmääräraha 20.000,00 euroa (Dessien kirkko)

• Lähetysavustus 409.053,00 euroa x 4

• Investointituki 400.000,00 euroa 



Havaintoja – yhdistykset ja säätiöt
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Keskeisimpiä havaintoja 

Hankintoja on tehty seurakuntatasolla vaikka Perussäännön mukaan päätöksenteko käsityksemme 
mukaan kuuluisi Seurakuntayhtymälle. 

Gaius-säätiön vuonna 2017 saamaa korkotuen määrää tulisi verrata vuonna 2016 myönnetyn korkotuen 
määrään, koska säätiön vuoden 2017 korkokulujen määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta 
merkittävästi.

Kirkkopalvelut ry:n ja Kotimaa Oy:n kanssa tehdyt vuokrasopimukset. Palvelun kilpailuttaminen 
jatkovuosien osalta tulisi varmistaa. Saatujen suullisten selvityksien mukaan tätä vuokrasopimusta ei ole 
enää jatkettu.  

Perustuen saatuihin selvityksiin laskujen asiatarkastuksessa ja hyväksynnässä olisi laiminlyöntejä. Tämä 
liittyy Nuori kirkko ry:lle menneisiin maksuihin.

Päätettyjen avustuksien kohdistaminen maksettuihin avustuksiin ei ole kaikelta osin pystytty tekemään 
Suomen Lähetysseura ry:n osalta.

Kilpailutus (esim. rippileiripaikat), hyväksyntämerkintöjä ja talousarviota (Suomen Merimieskirkko ry) ei ole 
kattavasti tarkastettu. 



Havaintoja – yhdistykset ja säätiöt
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Keskeisimpiä havaintoja 

Töölön seurakunnan tukisäätiö sr:n kanssa tehdyt avustuspäätökset ja saatujen avustuksien osittaiset palautukset.  

Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto on 11.12.2017 päättynyt tehdä asunto-osakkeen suuruisen 400.000,00 euron 
investoinnin Töölön tukisäätiölle säätiön toiminnan vahvistamista varten. Tämä on maksettu 19.12.2017. Töölön seurakunnan 
tukisäätiölle on 12.1.2017 maksettu 62.550,00 euroa selitteellä ”maksetaan Töölön seurakunnan Tukisäätiölle takaisin osa vuonna 
2016 nostetuista avustusrahoista” (Töölön seurakuntaneuvoston päätös 15.2.2017).

Kokonaisarviointi tulisi mielestämme tehdä ja siinä tulisi ottaa huomioon käsityksemme mukaan etenkin seuraavia asioita 
(sisennettynä Töölön seurakunnalta saatuja selvityksiä, osittain lyhennetty):

Seurakunnassa syntyneen ylijäämän palautuksen luonne. Seurakuntayhtymän perussäännön 4 §:n mukaan seurakunnat päättävät 
lahjoituksilla saamiensa varojen käyttämisestä (huom. varojen sekoittuminen). 

• Töölön seurakunnalta saadun selvityksen mukaan Töölön seurakunta on jättänyt jonain aiempana vuotena nostamatta Töölön 
tukisäätiön lahjoittaman avustusmäärärahan seurakunnan budjetin niin salliessa. Tilikaudella 2016 seurakunnan arvioidut tulot
ylittyivät turistityöstä ja ulkopuolisista konserteista koostuvilla tuloilla. Seurakunnan menot pysyivät tarkasti budjetissa 
tukisäätiölle palautetun avustuksen johdosta. Nyt kyseinen palautus oli kertaluonteinen ja jatkossa seurakunnan tarvitseman tuen
määrä ennakoidaan vuosittain siten, että tukisäätiöltä anottu avustus tulee täysimääräisesti käytettyä.



Havaintoja – yhdistykset ja säätiöt
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Töölön seurakunnan tukisäätiö sr:n asia jatkuu 

Seurakuntayhtymän perussäännössä ei ole yksittäiselle seurakunnalle annettu tehtäväksi sijoitustoimintaa, jota käsityksemme mukaan nyt välillisesti on tehty. 

Töölön seurakunnalta saadun selvityksen mukaan:

• Seurakuntayhtymän perussäännössä ei seurakunnille anneta mitään tehtäviä, vaan perussääntö käsittelee vain seurakuntayhtymän tehtäviä. Siten perussäännöstä ei voi johtaa sääntöjä siitä, 
mitä seurakunnille ei ole annettu tehtäväksi.

• Helsingin hallinto-oikeus päätöksessään 14.6.2017 (diaarinumero 14776/16/2399) koskien Temppeliaukion kirkon vierailumaksua perusteluissaan viittaa kirkkolain 11 luvun 9§:n 2 
momenttiin, jonka mukaan ”seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten, sekä 
käyttää seurakunnan omaisuuden omistamiseen sekä hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa.” Hallinto-oikeus viittaa myös kirkkolain 11 luvun 2§:n 5 momenttiin, jossa 
seurakuntayhtymän hoidettavaksi annettavista asioista mainitaan: ”1. yleishallinto ja taloudelliset asiat 2. taloushallinto ja rahatoimi, kuitenkin siten, että seurakunnat päättävät a) 
talousarviossa seurakunnalle myönnetyn määrärahan käyttämisestä ja b) kolehdeilla, myyjäis- ja vapaaehtoisella toiminnallaan sekä testamenttien ja lahjoitusten kautta saamiensa varojen ja 
kiinteistöjen sekä näiden tuoton hoidosta ja käyttämisestä, elleivät seurakunta ja seurakuntayhtymä jonkin testamentin tai lahjoituksen hoidon osalta toisin sovi.”

• Helsingin hallinto-oikeus päätöksessään 14.6.2017 viittaa myös hallituksen esitykseen (HE 98/2004 vp) kirkkolain muuttamisesta jossa todetaan: ”että seurakuntaa on pidettävä kirkon 
perusyksikkönä ja seurakuntayhtymää siihen kuuluvien seurakuntien palvelu- ja hallinto-organisaationa, jonka tehtävänä on luoda toimivat puitteet seurakunnissa tapahtuvalle toiminnalle eli 
kirkon varsinaiselle ja pääasialliselle työlle. Seurakuntayhtymähallinnon kehittämisessä pääperiaatteina on pidetty seurakuntien itsenäisyyden ja seurakuntayhtymän palveluluonteen 
korostamista.”

• Töölön tukisäätön tehtävä on tukea Töölön seurakunnassa tehtävää työtä ja käyttää varansa seurakunnan hyväksi. Tukisäätiöllä on omat päätöselimensä, eikä seurakuntaneuvosto päätä 
säätiön sijoituksista. Töölön seurakuntaneuvoston haluna oli sen tehdessä investoinnin tukisäätiöön, että osa turistityöstä kertyvästä ylijäämästä menee seurakuntayhtymän 
pörssipainotteiseen sijoitustoimintaan, osa taas tukisäätiön asuntosijoituksiin, jos tukisäätiö tahtoo näin investoinnin sijoittaa. Seurakunnat voivat käyttää omia säätiöitään omine 
asiantuntijoineen seurakuntayhtymää vähäriskisemmän ja omaa seurakuntaa ja sen asukkaita paremmin suoraan palvelevan asuntojen vuokraamisen toteuttamiseen niin kuin Töölön 
seurakuntaneuvoston tahto on ollut. näin toimien Töölön seurakunta on tahtonut myös ennakoivasti turvata 2020- luvun toimintaansa maltillisella ja riskittömämmällä sijoittamisella. 
Helsingin seurakuntayhtymän seurakunnista Johannes församling ja Munkkivuoren seurakunta jo ovat ottaneet kokonaan tai osittain varojensa sijoittamisen seurakuntayhtymältä omiin 
käsiinsä. Seurakunnan itsenäisyyteen liittyy, että se saa ottaa kantaa omien varojensa sijoitusriskiin. Sijoitustoiminnan osalta seurakuntayhtymä tarjoaa seurakunnille yhden väylän. 
Seurakuntaneuvosto voi päätöksillään käyttää myös muita väyliä.



Havaintoja – yhdistykset ja säätiöt
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Töölön seurakunnan tukisäätiö sr:n asia jatkuu 

Annettujen ja saatujen lahjoituksien kokonaisluonne seurakunnan talouden sääntelyssä.

Ylijäämää on syntynyt mm. lisääntyneestä kävijämäärästä. Kirkko on Seurankuntayhtymän omistuksessa ja sen investoima ja ylläpitämä kohde. 
• Töölön seurakunnalta saadun selvityksen mukaan Töölön seurakunta maksaa Temppeliaukion kirkon tiloista sisäistä vuokraa sekä turistitoiminnasta 

koituvat opas- ja suntiopalvelut ja ylläpidon siivouksen osalta.

Säätiö on yhdistetty Seurakuntayhtymän konsernitilinpäätökseen 

• Töölön seurakunnalta saadun selvityksen mukaan Seurakuntayhtymällä ei ole emoyhtiön omaista päätösvaltaa seurakuntiin nähden. Seurakunnat eivät ole 
emoyhtiön sisaryhtiöitä. Sen tähden analogiaa yhtymän ja seurakuntien suhteesta ei voi hakea yrityspuolelta (konsernitilinpäätös). Säätiöt ovat 
täysin itsenäisiä toiminnassaan ja päätöksissään, eikä niillä ole mitään hallinnollista yhteyttä seurakuntayhtymän kanssa.



Yhteenvetoa
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Tarkastuksessa emme ole todenneet väärinkäytöksiä. 

Yleisesti suosittelemme lähipiirisidonnaisuuden ilmoittamista ja merkitsemistä jo hankintojen käsittelyvaiheessa. Lähipiirisidonnaisuuden ilmoittaminen on yksinomaan 
henkilöllä, jolla on tämä yhteys. Nyt toteutetussa tarkastuksessa on vain yhden tapahtuman osalta selvästi dokumentoitu lähipiiriyhteys päätöksenteon yhteydessä. 

Kertatoimittajien käyttämistä tulee välttää etenkin lähipiiritahojen osalta (esim. Helsingin Urkukesä ry ja Pro Markus församling rf). Kertatoimittajiin liittynee erilainen 
käsittelyprosessi kuin toimittajarekisterissä olevilta toimittajilta tehtyihin hankintoihin, mutta riittävät yksilöintiedot pitää olla toimittajasta. Suosituksemme on, että 
kertatoimittajien osalta olisi erillinen käsittelyprosessi. Riskinä on se, että tulee virheellinen suoritus toimittajalle ja/tai vastiketta ei ole saatu toimittajalta. 

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöille maksettujen erien luonne pitää varmentaa, jotta toteutukset olisivat johdonmukaisesti, yhtiökokouksien päätöksien mukaisesti kirjattu 
kirjanpitoon. Tähän liittyy käsityksemme mukaan tuloveroriski suorituksen saajapuolella (etenkin Kiinteistö Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2). 

Eräiden lähipiiritoimittajien osalta on todettu hyväksymisten osalta vähintään tietämättömyyttä ja osittaista laiminlyöntiä. Riskinä tässä on vähintään virheellinen suoritus 
(tupla- tai muutoin perusteeton maksu). Tämä on tullut esille etenkin Nuori kirkko ry:lle maksettujen suorituksien osalta. Vastaavan tyyppisiä havaintoja olemme tehneet myös 
ns. luottokorttiselvityksessä. Prosessien ja kontrollien olennaisuutta tulisi edelleen korostaa vastuuhenkilöille. 

Suomen Lähetysseura ry:lle myönnetyistä avustuksista yhteensä 44.000 euron osalta emme ole saaneet yksilöityä maksutapahtumia. Tässä tulisi varmistaa se, että kaikki 
maksutapahtumat ovat päätöksien mukaiset. Maksetuista avustuksista suorituksen peruste Suomen Merimieskirkko ry:lle tulisi varmistaa. Suosittelemme, että mahdolliset 
poikkeamat budjetoiduista varojenkäytöstä tulisi ohjeistaa selkeästi. 

Seurakunnat ovat hankkineet lähipiiriltä palveluita, jotka Seurakuntayhtymän perussäännön mukaan eivät kuuluisi sille tai olisivat luonteidensa mukaan enemmän 
Seurakuntayhtymän kuin yksittäisen seurakunnan tasolla tehtäviä hankintoja (perussäännön kohdat 8 ja 9). Seurakuntayhtymätasolla kontrollointimahdollisuus vähenee ja eri 
palveluiden järjestämisestä ei saada parasta mahdollista taloudellista tulosta. Havaintomme liittyvät etenkin lähipiirihankintoihin Helsingin Diakonissalaitokselta, Crisp
Consulting Ab:ltä ja Kirkkopalvelut ry:ltä sekä Kotimaa Oy:ltä. Suosittelemme hankintaohjeistuksien tarkentamista. 

Töölön seurakunnan ja Töölön seurakunnan tukisäätiön välillä on keskinäisiä lahjoitus-/tukitapahtumia sekä niihin liittyviä palautuksia. Töölön seurakunta on palauttanut 
tukisäätiöltä saatuja lahjoituksia (kohdistuu päätöksien mukaan vuonna 2016 seurakunnan saamiin lahjoituksiin). Vuonna 2017 tukisäätiölle annettua 400.000 euron 
lahjoitusta ei ole budjetoitu (ks. perussäännön 4 §). Töölön seurakunta on toimittanut tarkastukseemme selvityksiä. Tapahtumat ovat mielestämme poikkeuksellisia ja varojen 
siirtojen perusteet poikkeavat muista todetuista lähipiiritapahtumista olennaisesti. Tapahtumat Töölön seurakunnan tukisäätiön kanssa tulisi mielestämme arvioida 
yksityiskohtaisemmin. 
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