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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot:
Kokousaika:

Maanantai 7.2.2022 klo 17.30 – 18.52

Kokouspaikka:

Seurakuntakeskus Keminmaa
Teams -etäyhteys

Päätöksentekijät:

Varsinaiset jäsenet
Ari Rautakoski, kirkkoherra
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jukka-Pekka Kerimaa
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Pirkko Saastamoinen

läsnä, puheenjohtaja
poissa, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä etäyhteydellä, varapuheenjohtaja
läsnä etäyhteydellä, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, jäsen

Varajäsenet
Vesa Inkilä (Jukka-Pekka Kerimaa)
Marja Kaakko (Risto Rimpisalo)
Virpi Kirkinen (Marjo Appelgrén)
Jukka Nikurautio (Ritva Lampela)
Marjo Nurmi (Eeva Lääkkö)
Maija-Liisa Ruonavaara (Pirkko Saastamoinen)
Jarmo Saariniemi (Ari Aho)
läsnä, varajäsen
Jukka Viitala (Jukka Rainto)
Muut osallistujat:

Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston pj
läsnä, kirkkovaltuuston vpj
läsnä, sihteeri

Allekirjoitukset:

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Keminmaassa 7.2.2022

Jukka Rainto

Risto Rimpisalo

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 24.1. – 7.2.2022 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 8.2.2022 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 8.2.2022
Ari Rautakoski, kirkkoherra
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1
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella. Kirkkoneuvosto vietti hiljaisen hetken edesmenneen nuorisotyönohjaaja Hannu Huttusen muistoksi. Kirkkoneuvosto onnitteli
tammikuussa pyöreitä vuosia täyttänyttä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jarkko Hannusta.
2
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
KJ 9:1 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto 26.1.2015/§ 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen
kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouksesta on postitettu 27.1.2022 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Rainnon ja Risto Rimpisalon.
4
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että 15 §: Sopimus Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa kaapeli-

kaivantojen ja puistomuuntamoiden sijoittamisesta/Sotisaari, Heikkilä I -tila, otetaan
virallisesti käsittelyyn. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kirkkovaltuuston 13.12.2021 päätösten täytäntöönpano
KIRKKOLAKI (1054/1993)
III OSA SEURAKUNNAN HALLINTO
10 Luku Kirkkoneuvosto
1§
Tehtävät
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita,
jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

--6§
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn
tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallintooikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on
kulunut umpeen. (30.12.2003/1274).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset 13.12.2021 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä. Kirkkoneuvosto hyväksyy päätösten toimeenpanot.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Talousarvion 2022 täytäntöönpano

Taloussääntö
II Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
4 § Talousarvion täytäntöönpano

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat
saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista.
Talouspäällikön esitys:
Määrärahojen käyttö
Hankinnoissa noudatetaan hankintasääntöä. Hankinnoista ja palvelujen ostosta päättää
kirkkoneuvosto; talouspäällikkö päättää hankinnoista tai palvelujen ostosta kirkkoneuvoston vahvistamaan määrään saakka. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista – kerääminen ja tilittäminen hoidetaan kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Talouspäällikkö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita hankintojen suorittamisesta ja hankintaoikeuksista.
Maksuttoman kahvi yms. tarjoilun järjestämisestä seurakunnan kerhoissa, kokouksissa
ja tilaisuuksissa päättää kirkkoherra määrärahojen puitteissa. Seurakunnassa vieraileville henkilöille ja seurueille osoitettavasta vieraanvaraisuudesta ja muista edustuskuluista
päättää määrärahojen puitteissa toiminnasta riippuen joko kirkkoherra tai talouspäällikkö 400 euron kokonaismäärään saakka.

Maksutositteiden käsittely
Hankintoja suorittavien on huolehdittava, että laskuun tulee merkityksi työmuoto, hankinnan suorittaja ja vastaanottajan kuittaus. Laskuun kuuluvat liitteet toimitetaan sähköiseen laskuun liitettäväksi talouspäällikön päättämällä tavalla.

Hankinta tulee aina suorittaa sieltä, mistä se tulee taloudellisesti edullisimmaksi. Lasku
kiertää KIPAsta sähköisesti vastaanottajalla, tarkastajalla ja hyväksyjällä. Maksut hyväksytään maksettavaksi kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Talousarvioavustukset
Talousarvioavustuksista päättää diakonia-avustuksia lukuun ottamatta kirkkoneuvosto.
Avustuksiin ei saa käyttää henkilökuluihin eikä ostoihin varattuja määrärahoja.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Virkamatkat
Kemi – Tornio alueen ulkopuolelle suuntautuvaan virkamatkaa varten on saatava pääsääntöisesti kirjallinen matkamääräys. Matkamääräyksessä on ilmettävä matkustapa,
työntekijän nimi, matkan ajankohta, matkan kohde ja tarkoitus sekä kustannusarvio, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeeton. Matkamääräys haetaan KIPA:n Akkunan kautta.
Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja niin vähin kokonaiskustannuksin kuin
mahdollista. Matkamääräyksen antaja päättää matkamääräystä antaessaan tapauskohtaisesti siitä, mikä on virkamatkan tekemisen kannalta kokonaisvaltaisesti harkiten edullisin vaihtoehto.
Luvan oman auton käytölle virkamatkalla antaa matkamääräyksen antaja. Tällöin on
otettava huomioon virkamatkan kokonaiskustannukset ja mm. mahdollinen ajan säästö.
Mikäli työntekijä käyttää omaa autoa silloin, kun virkamatka ei edellytä oman auton
käyttöä, korvaus maksetaan kuin se olisi tehty halvinta julkista kulkuvälinettä käyttäen.
Matkalaskussa on mainittava, että on käytetty omaa autoa. Päiväraha määräytyy todellisen matkaan käytetyn ajan mukaan. Matkamääräyksen toiminnallisen henkilöstön osalta
antaa kirkkoherra, muiden osalta talouspäällikkö.
Matkan päätyttyä matkalasku tehdään KIPA:n järjestelmässä kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Saadut ennakot tulee merkitä matkalaskuun. Matkalaskuun on
liitettävä matkan suorittamiseen liittyvät lippujen kannat sekä muut tositteet maksetuista
kustannuksista.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Työpaikkaruokailusta perittävät maksut 1.1.2022 alkaen
Ravintoedun arvo on 7,15 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on
vähintään 7,15 € ja enintään 11,30 €. Jos tämä määrä alittaa 7,15 € tai ylittää 11,30 €,
edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron
määrää.
Sopimus työpaikkaruokailusta on Neste Tupasvillan ja Keminmaan Citymarketin
kanssa. Tupasvillassa on tarjolla lounas sekä listaruokaa.
Talouspäällikön esitys:
Työntekijöiltä peritään työpaikkaruokailusta 7,15 euroa aterialta. Ruokailija voi valita
ateriahinnalla enintään 11,30 euron hintaisen lounasaterian sopimusruokalassa. Jos
hinta alittaa 7,15 euroa tai ylittää 11,30 euroa, peritään kustannusten todellinen määrä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Fortuna-kapitalisaatiosopimuksen irtisanominen
Seurakunta on tehnyt 2014 sijoituksena kapitalisaatiosopimuksen. Talletusaika on
1.6.2014 – 31.5.2029 eli 15 vuotta. Sijoitus on nostettavissa koska tahansa ja irtisanottaessa sijoituksesta saa sen hetkisen arvon. Kirkkoneuvosto on käsitellyt sijoituksen
ottamista kokouksessaan 7.4.2014.
Sijoitus on ollut miltei tuottamaton. Kulurakenne on sellainen, että kulut peritään ensimmäisinä sijoitusvuosina.
Sijoituksen arvon kehitys:

31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021

Markkina-arvo
469 700,30 €
477 938,30 €
484 634,70 €
489 847,60 €
464 791,30 €
507 230,70 €
493 278,80 €
506.959,60 €

Tilinpäätöksessä 2021 markkina-arvo on hiukan plussan puolella verrattuna hankintahintaan (500 000 €). Tässä vaiheessa on järkevin ratkaisu irtisano Fortunan kapitalisaatiosopimus ja sijoittaa raha tuottavampaan kohteeseen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Kapitalisaatiosopimuksen 70.110.964. Uudelleen sijoittaminen tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn myöhemmin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Sote-uudistuksen vaikutus kirkollisveroprosenttiin
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen 195
kunnalta/kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle + Helsingin kaupungille. Pelastuslaitosten tehtävät siirtyvät myös hyvinvointialueiden vastuulle.
Sote-uudistus tuo toiminnan järjestämisvastuun lisäksi muutoksen myös verotukseen.
Verotuksen painopisteen siirtäminen kunnilta valtiolle vaikuttaa myös kirkollisveron
tuottoon. Valtion tuloveron määrän kasvaessa uudistuksen seurauksena merkittävästi,
tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Ilman toimenpiteitä tämä
johtaisi siihen, että kirkollisveron tuotto kasvaisi arviolta noin 60 miljoonalla eurolla.
Kirkko saisi näin verouudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntien verovelvolliset jäsenet maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän. Tämä
myös kasvattaisi veronmaksajien verotaakkaa.
Jotta uudistus olisi mahdollisimman neutraali sekä seurakuntien että sen jäsenten kannalta, kirkkohallitus suosittaa seurakuntia alentamaan kirkollisveroprosenttejaan omaaloitteisesti. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen alentamistarve on koko kirkon tasolla noin 0,1 prosenttiyksikköä. Kirkollisveroprosenttien alentamistarve vaihtelee kuitenkin seurakunnittain johtuen erilaisista veropohjista. Koska
kirkollisvero määrätään Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan 0,05 prosenttiyksikön
tarkkuudella, pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä. Seurakuntatalouksissa, joissa alentamistarve on vähemmän kuin 0,05 prosenttiyksikköä, kirkollisvero tulee todennäköisesti hieman kiristymään sote-uudistuksen
yhteydessä.
Lain valmistelun aikana Kirkkohallituksen kanssa on keskusteltu siitä, että Kirkkohallitus pyrkii omilla toimillaan edistämään sitä, että seurakunnat alentaisivat kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Valtiovarainministeriö on toimittanut 14.1.2022
Kirkkohallitukselle laskelman, jossa on esitetty kirkollisveroprosenttien alentamistarve seurakunnittain. VM tekee lopullisen laskelman kirkollisveron alentamistarpeesta
keväällä.
Alustava laskelma kirkollisveroprosentin alentamistarpeesta:
Seurakunta
kirkollisvero.pros
kirkollisvero.nyky
kirkollisvero.sote
kirkollisvero.muutos€
kirkollisvero.muutos%
alentamispaine
alentamispaine.pyör
alentamispaine.suhd
uusi.kirkollisvero.muutos€
uusi.kirkollisvero.muutos%
kirkollisvero.sote.hyöty

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

Keminmaa
1,4
1 611 464
1 689 968
78 504
4,9
0,07
0,05
0,73
57 552
3,6
20 952

________________/_________________
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Laskelman mukaan veroprosentin alentamispaine meillä olisi 0,07% ja pyöristyksen
jälkeen 0,05%. Valtiovarainministeriön lopullisten laskelmien jälkeen selviää tarkemmin alentamispaine.
Kirkkohallitus pyytää seurakuntia huomioimaan kirkollisveron alentamistarpeen päättäessään vuoden 2023 kirkkokollisveroprosentista. Tulevan vuoden kirkollisveroprosentista on Keminmaan seurakunnassa perinteisesti päätetty jo kevään/alkukesän kirkkovaltuuston kokouksessa. Mikäli valtiovarainministeriön lopulliset laskelmat eivät
ehdi tulla ajoissa keväällä, voidaan kirkollisveroprosenttipäätös siirtää syksylle.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Kirkkoneuvosto kuitenkin
tiedostaa sen, että kirkollisveroprosentin laskeminen vuonna 2023 on todennäköistä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Uuden kirkon peruskorjauksen jatkaminen
Uuden kirkon osittaisen saneerauksen ja muutoksen 1. vaihe toteutettiin kesän 2021
aikana. Viime kesän aikana toteutettiin: ulkoportaiden uusiminen, kirkkosalin osittainen maalaus, sakastin seinien maalaus, eteistilojen huonejärjestyksen muutos ja korjaus sekä valaistuksen parantaminen ja kattokruunujen kunnostus. Lisäksi rakennettiin
keskeisalttari. Kustannukset olivat 420.217,21 € (talousarvio 450.000 €).
Vuoden 2022 talousarviossa on varattu 200.000 € korjauksen jatkamiseen. Suunnitelmien mukaan tänä vuonna toteutettavaksi tulisi: vesikatteen ja räystäiden korjaaminen
tarpeellisilta osin ja yläpohjan eristyksen parantaminen. Lisäksi viime kesältä tekemättä jäänyt eteisen seinien maalaus toteutetaan, samoin alttariosan lattian maalaus (lattiamaali sai kolhuja nosturista kesällä 2021) sekä myös keskikäytävän matto uusitaan.
Vesikatteen ja räystäiden korjaaminen ovat kohtuullisen pieniä töitä. Räystäiden korjaamiseen on kyselty Uuninmuuraaja Jaakko Moilasta, joka todennäköisesti tulee korjauksen tekemään. Kestoltaan työ on noin 2 viikkoa. Jaakko Moilanen on ollut kolmena kesänä korjaamassa vanhan kirkon muurauksia. Vesikatteen korjaus on tilattu Kemin Lämpöeristys. Katto- ja räystästyöt toteutetaan kesäkuun aikana.
Eteisen seinien ja alttarin lattian maalaus on paras toteuttaa omana työnä, koska kyseessä on suhteellisen pieni työ. Samoin otetaan muurarille apulainen seurakunnan
omille palkkalistoille.
Yläpohjan eristämisen toteutustavasta on ollut monenlaisia mielipiteitä kirkkoneuvostossa. Selvää on, että tässä vaiheessa ei vielä kannata lyödä mitään lukkoon, vaan asiaa on vielä selvitettävä ja tehtävä laskelmia. Mahdollista on myös se, että yläpohjan
eristys jätetään entiselleen.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää,
1. että uuden kirkon osittaista restaurointia ja kunnostusta jatketaan kesän 2022 aikana:
- kunnostetaan vesikate tarpeellisilta osin, työn toteuttajana Kemin Lämpöeristys
- kunnostetaan räystäät tarpeellisilta osin, toteuttaja Uunimuuraaja Jaakko Moilanen
- maalataan eteisen seinät ja alttariosan lattia, työ tehdään omana työnä
- talouspäällikölle annetaan oikeus palkata työvoimaa omana työnä tehtäviin
töihin
2. välikaton eritykseen palataan myöhemmin.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen sillä varauksella, että Kemin Lämpöeristyksellä referenssit vastaavista töistä tarkistetaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Investointivaraus vuoden 2021 tilinpäätökseen
Keminmaan seurakunnan 2021 tuloksesta on tulossa hyvä, jopa poikkeuksellisen hyvä. Tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman osoittamaa tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta. Seurakunnalla olisi mahdollisuus kirjanpitolain mukaiseen tuloksen käsittelyyn. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä vapaaehtoisiin varauksiin. Seurakuntataloudelle mahdollinen tuloksen käsittelytapa on
investointivarauksen muodostaminen. Investointivaraus voidaan tehdä enintään tilikauden ylijäämäisen (positiivinen) tuloksen verran kirkkovaltuuston päättämään, merkittävän suureen investointiin
Vuoden 2021 tilinpäätöksen tuloksesta on mahdollisuus tehdä investointivaraus. Meillä on vielä kesken merkittävä investointi; Uuden kirkon osittainen saneeraus ja muutos. Vuonna 2021 hankkeeseen käytettiin noin 420.000 € ja vuoden 2022 on varauduttu 200.000 € määrärahalla. Kokonaiskulut tulevat olemaan runsaat 600.000 €. Investoinnin poistot alkavat juoksemaan vuodesta 2023. Poistot tulevat lisäämään vuosittaisia kokonaispoistoja noin 30 000 €:lla. Vuosittain investointivarausta purkamalla saadaan tasattua poistojen aiheuttamaa lisäkulua.
Seurakuntataloudella on mahdollisuus tehdä investointivaraus. Investointivarauksen avulla seurakuntatalous voi varautua tulevina vuosina
tehtäviin, seurakuntatalouden kannalta merkittäviin investointeihin. Investointivaraus voidaan tehdä vain kirkkovaltuuston päättämään kohteeseen. Aiemmin tehtyä investointivarausta puretaan, kun pysyvien vastaavien hyödyke hankitaan. Varauksen käyttöä kirjataan viimeistään sinä tilivuotena, jona hyödykkeestä aletaan tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. (Kirjanpitolaki 5:14).
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan tilikauden 2021 tuloksesta kirjataan
200.000 €:n suuruinen investointivaraus vuosina 2021 ja 2022 toteutettavaan Uuden
kirkon osittaiseen saneeraukseen ja muutokseen. Asia tuodaan vielä tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
Pitkäaikainen nuorisotyönohjaajamme Hannu Huttunen menehtyi yllättävän vaikean
sairauden murtamana viime joulun alla. Olemme kiitollisia hänen pitkäaikaisesta työpanoksestaan seurakuntamme hyväksi. Olemme muistaneet hänen perhettänsä ja lähettäneet myös kukkalaitteen siunaustilaisuuteen, joka pidettiin vain perhepiirissä.
Seurakunnassamme on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa. Kuten aiemmin olemme talouden tasapainottamistoimien vuoksi päättäneet ja strategiassammekin linjanneet,
kaikkien tehtävien tarvetta arvioidaan hyvin perusteellisesti siinä vaiheessa, kun tehtäviä syystä tai toisesta vapautuu.
Kirkkoherra teki epävirallista vertailua niiden lähinnä samankokoisten seurakuntien
kanssa, jotka ovat kirkkohallituksen tilastoissa meidän verrokkejamme. Verrokkiseurakuntia on yhteensä 10, mutta yksi niistä on kaksikielinen seurakuntayhtymä, joten se
ei ole työntekijämäärissä täysin vertailukelpoinen. Vertailussa katsottiin kasvatuksen
sektorin kokonaisuutta sekä myös pappien määrää.
• Kaikissa verrokkiseurakunnissa oli vähintään kolme papin virkaa
• useimmissa seurakunnissa oli 2 nuorisotyönohjaajaa, yhdessä seurakunnassa oli
kolmantena varhaisnuorisotyönohjaaja, kahdessa Oulun hiippakunnan verrokkiseurakunnassa oli vain yksi nuorisotyönohjaajan virka. Ainakin yhdessä seurakunnassa nuorisotyönohjaajalle oli lisämäärite, muusikko.
• Lastenohjaajia oli lähes kaikissa 2, joissakin jopa 3, ja osassa yhden heistä tehtävänimike oli vastaava lastenohjaaja. Lisäksi saattoi olla päiväkerhoapulaisia ja jossakin lastenohjaajan työhön oli liitetty pyhäkoulusihteerin työ tai oli maininta
perhetyöstä.
Koska emme ole päässeet vielä keskustelemaan kasvatussektorin työntekijöiden kanssa, virantäytöstä ei ole syytä vielä tehdä lopullista ratkaisua.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että toista nuorisotyönohjaajan virkaa ei täytetä välittömästi,
vaan yhteistoimintamenettelyn mukaisesti kasvatuksen sektorin kokonaisuuden järjestämistä valmistellaan työntekijöitä kuullen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kappalainen Laura Kinnusen irtisanoutuminen
Kappalaisemme Laura Kinnunen on esittänyt Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
irtisanomisilmoituksen 1.2.2022 alkaen seurakuntamme kappalaisen virasta. Irtisanomisen syynä on se, että hän aloittaa Simon seurakunnan kirkkoherran virassa 1.2 2022
alkaen vt:nä ja 1.3.2022 vakituisena. Laura Kinnusen läksiäisiä vietettiin koronasäännösten sallimalla tavalla yhdessä Matti Halttusen eläkkeelle jäämisen juhlan kanssa
sunnuntain 23.1. messun yhteydessä. Seurakunta muisti häntä päättämämme muistamissäännön mukaisella lahjalla.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kappalaisen viran täyttäminen ja seurakuntapastorin rekrytoinnin käynnistäminen
Kappalaisen virka jäi avoimeksi, kun Laura Kinnunen irtisanoutui siitä virasta.
Olemme toistuvasti pohtineet sitä, tarvitsemmeko kaksi vai kolme pappia. Tällä hetkellä virkoja on kolme: Kirkkoherran, kappalaisen ja seurakuntapastorin virka, näistä
ainoa pakollinen on luonnollisesti kirkkoherran virka.
Seurakunnan väkiluku jatkaa vähenemistään ja se aiheuttaa paineita siihen suuntaan,
ettei kolmelle papille olisi tarvetta. Kuitenkin esimerkiksi Kirkkohallituksen tilastojen
mukaisesti lähinnä samankokoisissa verrokkiseurakunnissa on kaikissa vähintään 3
papin virkaa.
Kappalainen Laura Kinnusen ollessa pitkäaikaisella virkavapaalla olemme toimineet
jo toista vuotta kahdella papilla ja välttämättömät tehtävät on pystytty hoitamaan, mutta työtä on jouduttu priorisoimaan eikä uusia toimintatapoja ja uusia avauksia ole pystytty kovinkaan paljon suunnittelemaan ja aloittamaan. Toimitusten määrät ovat olleet
kohtuullisen isoja ja oman vastuutyöalan kehittämiseen ole ollut riittävästi aikaa ja
voimavaroja.
Varsinkin kesäaika oli haasteellista, vaikka silloin toiminta onkin muilta osin hiljaisempaa, mutta rippikoulukokonaisuus ja niiden aiheuttamat siirto- ja leirivapaat yhdessä kesälomien kanssa aiheuttavat haastavan kokonaisuuden, eikä kesälomia ole
voitu järkevästi sijoittaa, koska kahden papin kokonaisuudessa toisen tarvitsee olla aina työssä. Työt täytyy järjestää myös siten, että kirkkoherravastuuta kantava ei ole
esim. kaukana rippikoululeirillä.
Joulun alla tapahtunut yllättävä nuorisotyönohjaajan kuolema muutti kasvatuksen sektorin työntekijätilannetta voimakkaasti sekä mm. tulevan kesän rippikoulukokonaisuutta. Talouden tasapainottamisen vuoksi joudumme harkitsemaan kaikkien virkojen
ja tehtävien täyttämisen aina tapauskohtaisesti. Kolmannen papin palkkaamisella saisimme kesäajan rippikoulut toimimaan paremmin ja myös ottaa aikaa päätökselle toisen nuorisotyönohjaajan viran tarpeellisuudesta. Rekrytoitavan seurakuntapastorin
tehtäväkuva painottuisi hyvin voimakkaasti kasvatukseen ja siellä erityisesti rippikouluun ja nuorisotyöhön.
Kirkkoherran esitys:
Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että avoimeksi jäänyt kappalaisen virka jätetään kirkkojärjestyksen 6. luvun 14§:n
mukaisesti enintään yhden vuoden ajaksi täyttämättä ja että tuomiokapituli antaisi ma.
seurakuntapastorillemme Minna Niiraselle viranhoitomääräyksen seurakuntamme
avoimeksi jääneeseen kappalaisen virkaan määräaikaisena 31.1.2023 saakka.
Samoin kirkkoneuvosto esittää, että tuomiokapituli käynnistäisi rekrytoinnin seurakuntapastorimme virkaan määräaikaisena 1.6.2022 – 31.1.2023 väliseksi ajaksi. Seurakuntapastorin rekrytoinnissa huomioidaan myös pappisvihkimystä hakevat teologian
maisterit. Seurakuntapastorin tehtäväkuva sisältää vahvan painotuksen kasvatuksen
työtehtäviin, mm. rippikouluun ja nuorisotyöhön. Luonnollisesti työhön sisältyvät
myös jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ja muu seurakunnallinen toiminta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Kappalaisen viran täyttämättä jättämisen ja molempien virkojen määräaikaisuuksien
perusteena on virkojen ja jopa lähes koko työyhteisön mahdollinen tehtävien uudelleen järjestelyiden tarve ja kasvatuksen sektorin yllättävä työvoimavajaus.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Sopimus Kemin Energia ja Vesi Oy:n kanssa kaapelikaivantojen ja puistomuuntamoiden sijoittamisesta/Sotisaari, Heikkilä I -tila
Kemin Energia ja Vesi Oy suunnittelee kunnallistekniikan uusintaa Uitontien, Putaantien ja Kuivanuoron alueelle. Uitontiellä ja Putaantiellä uusitaan sekä vesihuolto että
sähkönjakelu kokonaisuudessaan. Kuivanuorontien osalta uusitaan sähkönjakelua,
kaapeloinnein. Alustavasti on suunniteltu, että projekti aloitetaan toukokuussa.
Uusintaprojektiin liittyen Kemin Energia ja Vesi Oy esittää sopimusta, jossa Keminmaan seurakunnan tilalle Heikkilä I sijoitetaan kaksi puistomuuntamoa ja kaapelikaivantoja. Muuntamot ovat kooltaan 2,5x3,5 m. Kaapelit pyritään sijoittamaan tiealueelle, pois lukien Uitontien ja Putaantien välille suunniteltu kaapeli, joka sijoitetaan
olemassa olevan ilmajohdon kohdalle. Maanomistajan kannalta muutokset ovat melko
vähäisiä.
Lisäksi vesihuollon työmaan ajaksi rakennettaisiin kiertotie, jotta kulku työmaan ohi
voitaisiin järjestää turvallisesti. Kiertotie on suunniteltu rakennettavaksi olemassa olevan 20 kV ilmajohdon johtokadulle, sen jälkeen kun johto on purettu johtokadulta
pois. Muutoin vesihuollon rakenteet sijoitetaan kaavan mukaiselle katualueelle.
Muuntamoiden paikat ja kaapeloinnit selviävät kartasta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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nimikirjaimet:
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Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyn mukaisen sopimuksen Kemin Energia ja Vesi
Oy:n kanssa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Muut asiat
1. Valmarinniemen ja ns. Rjfin kirkon muistomerkin suunnittelu on aloitettava.
Muistomerkkien suunnittelu on annettu arkkitehtitoimisto Rauno Ruonansuun tehtäväksi.
2. Kirkkoherra on tehnyt kolehtisuunnitelman muutoksen: 24.4. kerätään kolehti
Rauhanyhdistykselle ja 18.4. kerätään kolehti Kylväjälle.
3. Kirkkoneuvosto evästi Kirkonkylän Osakaskunnan seurakunnan edustajaa tulevaan vuosikokoukseen.
4. Vainajien säilytystilan remonttia suunnitellaan. Ensihätään on hankittava lisää
alustoja, joilla arkkujen siirtely on helpompaa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 9, 13
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 ja 15
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia
vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen
henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Postiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 ja 15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

01/2022

23

Kirkkoneuvosto

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

