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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

maanantai 13.3.2017 klo 17:30 – 18:40

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Sanna Komulainen, kirkkoherra
Juhani Heusala
Sakari Kuusela
Ritva Lampela
Sakari Lepojärvi
Eeva Lääkkö
Risto Rimpisalo
Sirpa Uusitalo
Leena Varonen

läsnä, puheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä, varapuheenjohtaja
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Varajäsenet
Paula Aaltonen (Sirpa Uusitalo)
Ari Aho (Sakari Lepojärvi)
Marjo Appelgrén (Juhani Heusala)
Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo)
Jukka-Pekka Kerimaa (Eeva Lääkkö)
Jukka Nikurautio (Sakari Kuusela)
Marjo Nurmi (Ritva Lampela)
Teemu Uusitalo (Leena Varonen)
Muut

Jarkko Hannunen,
Pirkko Saastamoinen
Juha Nykänen, talouspäällikkö
Anni Karvonen, apulaistalouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri
poissa

Sanna Komulainen, puheenjohtaja

Juha Nykänen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 13.3.2017

Juhani Heusala

Sakari Kuusela

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 1.-7.3.2017 kirkkoherranviraston
aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon
14.4.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.3.2017
Sanna Komulainen, kirkkoherra
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ALKUTOIMET

48
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

49
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä hartaudella.
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 7.3.2017 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko50
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Anni Karvosen poissa ollessa tämän kokouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti talouspäällikkö
Juha Nykänen. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Juhani Heusala
ja Sakari Kuusela.
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51
Varojen sijoittaminen
Tilinpäätöksen perustelutekstissä kirjoitin:
”Täysin pääomariskittömiä sijoituskohteita ei ole tarjolla. Tällä hetkellä useat sijoitukset on tehtävä ylikurssiin (110 %), jolloin indeksin lopullisen kehityksen ollessa nolla
tai negatiivinen, sijoittaja menettää maksamansa ylikurssin (10 %) ja merkintäpalkkion (2 %). Vuoden 2017 alussa erääntyneitä/erääntyviä määräaikaistalletuksia ei kannata sitoa riskikohteisiin…”
On kuitenkin syytä miettiä, olisiko sittenkin järkevää ottaa pientä pääomariskiä, jotta
varoille saataisiin tuottoa. Talouspäälliköllä ei riskin ottamiseen ole oikeutta.
Seurakunnan käyttämä vakuutusmeklari Antti Korpela oli kutsuttu tähän kokoukseen,
mutta hän viestitti, että ”Nyt on niin ikävästi, että maaliskuulle ei ole yhtään seurakunnalle sopivaa sijoitusta. Tulevaisuudessa niitä varmasti on, mutta ei tiedä milloin?
Minulla ei ole 13.3. kokoukseen mitään sopivaa kerrottavaa.” Hän ei ilmeisesti tästä
syystä tule kokoukseen, mutta on yhteydessä kokouspäivänä.
Sijoittamisen suhteen ei kannattane hätiköidä, koska tilanne on tällainen.
Talouspäällikön esitys:
Keskustellaan sijoitustoiminnasta. Pyydetään Antti Korpela kokoukseen sitten kun
hänellä on asian tiimoilta kerrottavaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Keskusteltiin sijoitustoiminnasta. Päätettiin palata asiaan myöhemmin.
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52
Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
KN 13.3.2017/§ 52

4
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Talouspäällikön esitys:
Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
53
Tuloveroprosentti 2018
KN 13.3.2017/§ 53
Kirkkolaki
2 §. (V: 1.1.2013 M, A: 21.12.2012, SK: 1011/2012 HE:137/2012) Kirkollisvero.
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään
erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan entinen 1,40.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
54
Taloussääntö
KN 13.3.2017/§ 54
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/201726.1.2017
TALOUSSÄÄNTÖMALLI
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varojen käyttämisestä, kirkollisverosta, tilivelvollisista ja tilintarkastajan vastuusta sekä taloutta koskevista muista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15 luvussa. Lisäksi kirkkojärjestyksen 15 luvussa säädetään muun muassa talousarviosta, talouden tasapainosta, tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, hallinnon ja talouden tarkastamisesta, metsien hoidosta sekä toiminnan ja talouden tilastoinnista.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa talousarvi-
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on sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja
rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt uudet seurakuntatalouden taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin
sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä
koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Taloussääntöluonnoksen on käsitellyt laskentatoimen kehittämistyöryhmä ja kirkon
laintarkastustoimikunta.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu mainita seurakunnan rahan
lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja
toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän verkkosivuilla.

Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntatalouksissa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus. Rahaston pääomaa vastaavat rahavarat voivat olla taseessa joko toimeksiantojen varoissa tai seurakuntatalouden muissa varoissa luonteensa
mukaisilla tasetileillä. Rahaston pääomia vastaava muu omaisuus, esimerkiksi metsätilat, asunto-osakkeet ja muut arvopaperit, merkitään taseessa toimeksiantojen varoihin
luonteensa mukaisille tileille.
Joidenkin pykälien jälkeen on kursiivilla merkitty lakiviittauksia, täsmennyksiä ja
esimerkkejä seurakuntatalouden tueksi ja mallin tulkitsemiseksi.
Sääntömallissa on useita kohtia, joissa on erotettu kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto kauttaviivalla eri virkanimikkeistä. Seurakuntatalouden on omassa säännössään poistettava ylimääräiset nimikkeet ja jätettävä tai lisättävä se nimike, joka seurakuntataloudessa on käytössä. Joissakin tapauksessa päätösvalta voidaan jättää kirkkoneuvostolle tai yhteiselle kirkkoneuvostolle. Erityisen tärkeää on huomioida sääntömallin 2 §:ssä mainittu taloudesta vastaava viranhaltija, joka muun muassa allekirjoittaa seurakuntatalouden tilinpäätöksen yhdessä kirkkoneuvoston tai yhteisen kirkkoneuvoston kanssa. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella
oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa tai yhteisessä kirkkoneuvostossa
ja esittävä kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.”
Kirkkohallituksen itsenäiselle seurakuntataloudelle laatimaa sääntömallia on käytetty
pohjana Keminmaan seurakunnan taloussääntöehdotuksen tekemisessä.
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KEMINMAAN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
I Yleisiä määräyksiä
1 § Taloussäännön soveltaminen
Kirkkolain (1054/1993, KL), kirkkojärjestyksen (1055/1993, KJ), kirjanpitolain (1336/1997) ja
-asetuksen (1339/1997) sekä muiden lakien ja asetusten sekä kirkkohallituksen määräysten lisäksi seurakunnassa noudatetaan tämän taloussäännön määräyksiä
- toiminnan ja talouden suunnittelussa,
- talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,
- omaisuuden hoidossa,
- kirjanpidossa,
- tilinpäätöksessä,
- tilintarkastuksessa ja
- sisäisessä valvonnassa.
2 § Taloustoimisto
Seurakunnassa on kirkkoneuvoston apuna taloushallinnon hoitamista varten taloudesta vastaava
viranhaltija ja tarpeen mukaan muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa, jotka muodostavat
taloustoimiston. Virkasuhteisen henkilöstön toimivalta ja vastuu on määritelty ohje- ja johtosäännöissä.
Seurakunnan taloudesta vastaava viranhaltija on talouspäällikkö.
II Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
3 § Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sitovuustasosta
päättäminen
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai
menoja tuloista. Talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.
Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden
sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.
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Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
KL 15:1 ja 2 Varojen käyttäminen, Kirkollisvero
KJ 15:1-4 Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006 Taloushallinnon perusohjeiden päivitykset 1.1.2007 alkaen
Kirkkohallituksen yleiskirje 38/2008 Taloushallinnon perusohjeiden päivitykset 1.1.2009 alkaen

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.
5 § Talousarvion muutokset
Kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista
ja muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto.
Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin
tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesityksessä selvitetään
muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään
kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.
Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.
KJ 15:4,2 Talousarvion muutos

III Omaisuuden hoito ja rahatoimi
6 § Omaisuuden hoito
Seurakunnan omaisuus on pidettävä huolellisesti tallessa ja kunnossa. Sitä on käytettävä
taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä muusta
omaisuuteen ja toimintaan liittyvästä riskienhallinnasta. Kirkkoneuvosto antaa ohjeen seurakunnan irtaimiston luetteloinnista sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden käytöstä, poistosta ja myynnistä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja irtaimistoa hoidetaan kirkkohallituksen
niistä antamien ohjeiden mukaisesti.
Sakasti.evl.fi/kulttuuriperinto
Taloushallinnon perusohjeet: Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuvat
kustannukset
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7 § Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö
Kaikki seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta ja pankkitilit avataan seurakunnan y-tunnukselle. Kaikki seurakunnan pankkitilit merkitään seurakunnan taseeseen.
Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää talouspäällikkö. Talouspäällikkö valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä.
Esimerkkejä pankkitilien tarpeista:
‒ seurakunnan perustoiminnoille riittää yksi maksuliikennepankkitili
‒ kolehdit tilitetään seurakunnan tavanomaiselle maksuliikennepankkitilille
‒ toimeksiantojen varat pidetään seurakunnan tavanomaisella maksuliikennepankkitilillä, ellei
erillään pitämisen tarve vaadi omia pankkitilejä
‒ vuokrat, vastikkeet ja kiinteistöjärjestelmä saattavat tarvita oman pankkitilin
‒ varainhoitajille ja sijoituksille mahdollisesti omat pankkitilit

8 § Käteiskassat
Talouspäällikkö päättää käteiskassan perustamisesta ja antaa ohjeet sen käyttötarkoituksesta,
pohjakassan suuruudesta, kassan tarkastamistavoista, raportoinnista sekä siitä, kuinka paljon varoja enintään pidetään käteiskassassa. Kassat on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja lisäksi aina kassaa hoitavan henkilön vaihtuessa.
Talouspäällikön päätös käteiskassan perustamisesta annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Kassojen tarkastuksesta laaditaan raportti, joka liitetään tilinpäätösaineistoon.

9 § Maksujen määrääminen
Kirkkovaltuusto päättää korvauksista, muista maksutuotoista ja kannettavista vuokrista, mikäli
päätösvaltaa ei ole siirretty kirkkoneuvostolle. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä
maksuista (KL 17:9,2).
Kirkkohallitus määrää kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävät maksut (KL 16:11).
Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Tuomiokapituli vahvistaa kiinteän omaisuuden vuokraamisen, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta (KL
14:4).

10 § Saatavien perintä
Saatavien valvonta ja perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti
perityiksi. Jos saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Muihin perimistoimiin on ryhdyttävä viipymättä, jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu.
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Viranhaltijapäätöksinä myönnetyt maksujen alennukset tai vapautukset kirjataan myynti- ja muiden saamisten oikaisuksi välittömästi päätöksen jälkeen.
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä päättää avoimen saatavan kirjaamisesta luottotappioksi.
Jos avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hän tekee asiasta kirjallisen päätöksen perusteluineen ja antaa tiedon päätöksestä kirkkoneuvostolle.
Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen vähintään vuosittain. Jälkiperintää on kuitenkin
syytä jatkaa.

11 § Hankinnat
Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja kirkkoneuvoston
hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)
Kirkkohallituksen ohjeet hankinta-asioista: sakasti.evl.fi/hankinnat
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi

12 § Osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus ja tositteiden hyväksyminen
Kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä.
Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä, asiatarkastaja
ja hyväksyjä.
Kirkkoneuvosto päättää, ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet.
Myyntilaskutustiedot ja muistiotositteet on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista kirjanpitoon.
Pelkkä laatijan allekirjoitus ei riitä.
Ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Merkinnät tehdään sähköisesti Kipan järjestelmässä. Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku
on asiallisesti ja numerollisesti oikea, hankinta/tilaus perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on
annettujen määräysten mukainen sekä siitä, että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä.
Kirkkoneuvoston ohjeessa on mainittava ainakin, että tavaran tai palvelun tilaaja (asiatarkastaja)
tarkastaa, onko lasku tilauksen ja toimituksen mukainen ja että hankintaluvan antanut ja määrärahasta vastaava henkilö (hyväksyjä) hyväksyy laskun maksettavaksi.

13 § Rahavarojen sijoittaminen
Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston ohjesäännöllä
voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talouspäällikölle. Tämän viranhaltijan tulee
tehdä päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla.
Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita.
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KL 11:10 Päätösvallan siirtäminen
Sakasti.evl.fi/sijoittaminen: Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet

14 § Erityiskatteisten rahastojen lainat ja lainakorko
Kirkkoneuvosto päättää lainan ottamisesta erityiskatteiselta rahastolta tai lainan antamisesta erityiskatteiselle rahastolle. Lainan takaisinmaksuaika voi olla enintään viisi vuotta. Lainan koron on
oltava käypä antolainauskorko.
Lainapäätöksessä on otettava huomioon erityiskatteisen rahaston säännöt ja niiden aiheuttamat rajoitukset rahaston varojen käyttämiseen.

IV Kirjanpito ja tilinpäätös
15 § Kirjanpitovelvollisuus
Seurakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia. Kirjanpidossa noudatetaan kirkkohallituksen antamia ohjeita ja määräyksiä.
Toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja omaisuuden hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä (KL 15:4,2).
Kirkkohallituksen tehtävänä on muun muassa antaa tarkempia määräyksiä seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta (KL 22:2).

16 § Kirjanpitojärjestelmä
Seurakunnan kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.
KL 22:2,1 8 kohta

17 § Palkkakirjanpito
Seurakunnan palkanlaskenta hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä. Palkkakirjanpidon tapahtumat siirretään seurakunnan kirjanpitoon.
KL 22:2,1 8 kohta
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18 § Kiinteän omaisuuden kirjanpito
Kiinteän omaisuuden kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.
Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.
KL 22:2,1 8 kohta
Kirkkohallituksen yleiskirje 33/2009 Liite 1 Investointi- ja toimintamenojen määrittely
Seurakuntien kirjanpitoasioiden neuvottelukunta on päättänyt, että investointina käsitellään ja pysyviin vastaaviin aktivoidaan
- perusparannusmenot, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan,
- hankinnat tai hankeryhmät (esim. koneet, laitteet ja kalustot), joiden arvioitu hankintahinta ylittää
valtuuston päättämän aktivointirajan sekä
- seurakunnan oman harkinnan mukaan suuret korjausmenot (harkinnan perusteina ovat korjausmenon merkittävä vaikutus seurakunnan rahavirtaan sekä vuosikatteen ja tilikauden tuloksen vertailukelpoisuus eri vuosien kesken).
Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2005 Suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen ja pysyvien vastaavien osakekirjanpito
Seurakunnan tulee tarkkailla kiinteän omaisuuden tasearvoja ja ryhtyä toimenpiteisiin, jos ne ovat
liian korkeita suhteessa palveluntuotanto- tai tulontuottamiskykyyn.

19 § Kolehtien ja lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito
Kolehtien ja lahjoitus- ja testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä osana seurakunnan kirjanpitoa kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston on valvottava, että lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä noudatetaan ja että kolehdeilla saadut tulot käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen.
Talouspäällikkö antaa ohjeen kolehtivarojen vastaanottamisessa ja tilityksissä noudatettavasta
menettelystä.
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta
Kirkkohallituksen yleiskirje 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito
Kirkkohallituksen yleiskirje 34/2009 Yhteisvastuukeräysten rahaliikenne, kirjanpito ja tilitykset
Rahankeräyslaki (255/2006) 2 §
Rahankeräyslain mukaan seurakunnalla ei ole oikeutta muuhun rahankeräykseen kuin kolehdin keräämiseen. Seurakunnan ei myöskään ole lupa järjestää julkisia arpajaisia. Yhteisvastuukeräys on
Kirkkopalvelut ry:n järjestämä ja seurakunta toimii sen kerääjänä.
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20 § Erityiskatteiset rahastot
Erityiskatteinen rahasto perustetaan silloin, kun seurakunta saa testamentin tai lahjoituksen, johon liittyy käyttöehto. Kirkkovaltuusto vahvistaa rahaston säännöt. Rahaston varoista koostuva
pääoma merkitään taseeseen toimeksiantojen pääomiin. Rahaston kirjanpito hoidetaan joko
omana taseyksikkönä tai seurakunnan kirjanpidon yhteydessä kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan omana taseyksikkönä.
Seurakunnalla voi olla vain erityiskatteisia rahastoja. Rahaston erityiskatteisuudella seurakuntataloudessa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus.
Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta
Kirkkohallituksen yleiskirje 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten varojen kirjanpito
Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2005 Ohje hoitosopimushautojen hallinnoinnista ja kirjanpidosta
Seurakunta voi hoitaa haudanhoitosopimuksiin liittyvän kirjanpidon joko omana taseyksikkönä tai
seurakunnan kirjanpidossa.
Haudanhoitomaksujen tulee kattaa haudan hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Verovaroja ei
saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon kirkkolain 17 luvun 5 pykälässä mainittuja poikkeuksia
lukuun ottamatta.

21 § Raportointi
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle
ja muille hallintoelimille tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon
perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta.
Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään tavoista, joilla toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kirkkovaltuustolle, ja raportoinnin aikataulusta. Kirkkoneuvosto, johtokunnat ja muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.

22 § Tilinpäätös
Kirkkoneuvosto huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä.
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tilinpäätös ja tasekirja laaditaan kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti. Tasekirja sisältää tilinpäätöslaskelmat
(tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailun,
tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvitykset.
Tasekirja laaditaan paperimuodossa.
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Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Seurakunnan tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.
Kirkkoneuvoston asiana on johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden
hoitoa (KL 10:1,1 3 kohta).
Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään KJ 15:5:ssä.
Toimintakertomuksesta säädetään KJ 15:6:ssä.
Kirkkohallituksen yleiskirje 38/2008 Taloushallinnon perusohjeiden päivitys 1.1.2009 alkaen
Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2006 Taloushallinnon perusohjeiden päivitys 1.1.2007 alkaen

23 § Kirjanpitoaineiston säilytysaika
Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
on säilytettävä 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva
kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. EU-hankkeisiin liittyvien asiakirjojen säilytysajat saattavat olla edellä mainittuja pidempiä. Ajat on varmistettava rahoituspäätöksestä tai hanketta hallinnoivalta ministeriöltä.
Kirjanpitoaineiston säilyttämisessä on lisäksi noudatettava seurakunnan arkistosäännön määräyksiä.
Kirjanpitolain 2 luvun 10 §
Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2008 Päivitetty malli seurakunnan arkistosäännöksi ja arkistonmuodostussuunnitelmaksi

24 § Tilastotiedot
Kirkon palvelukeskus toimittaa seurakunnan tilinpäätöslaskelmat ja kirjanpidosta johdettavat
tilastoitavat taloustiedot (taloustilasto) kirkkohallituksen ylläpitämään tilastotietokantaan.
Kirkkoneuvosto vastaa siitä, että muut vaadittavat tilastotiedot toimitetaan kirkkohallitukselle
sen antamien ohjeiden mukaisesti.
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25 § Avustukset
Kirkkovaltuusto päättää avustusten myöntämisen periaatteet. Avustuksen myöntämisen yhteydessä päätetään, pyydetäänkö avustuksen saajalta myöhemmin selvitys avustuksen käyttämisestä.
KL 15:1 Varojen käyttäminen
Mahdolliset lähetystyön ja diakoniatyön avustusohjeet
Yhteisöjen toiminta-avustuksissa on syytä aina pyytää selvitys avustuksen käyttämisestä.

V Tilintarkastus ja sisäinen valvonta
26 § Sisäinen valvonta ja tarkastus
Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.
Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004 Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan
kehittäminen seurakunnassa
Sisäinen tarkastus on johtamisen apuväline, jonka tarkoituksena on varmistaa sisäisen valvonnan
riittävyys. Sisäisen tarkastuksen ja valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että
tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla.
Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se on aktiivista, järjestelmällistä ja avointa
toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjaukset, toimintaperiaatteet, toimintaresurssien käyttö ja tavoitteiden toteuttaminen.

27 § Hallinnon ja talouden tarkastus
Tilintarkastajan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista riippumattomaksi. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Tilintarkastuksen toimittamisesta säädetään KL 15:4:ssä ja KJ 15:7 ja 8:ssä
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28 § Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely
Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta kirkkojärjestyksen 15
luvun 9 §:n mukainen tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on esitettävä kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomukseen liittyvät, asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt vastineet ja
kirkkoneuvoston lausunto.
Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista viipymättä kirkkoneuvostolle.
(KJ 15:8 ja 9)

29 § Voimaantulo
Tämä taloussääntö tulee voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2017
Tällä taloussäännöllä kumotaan 3 päivänä toukokuuta 1999 vahvistettu Keminmaan seurakunnan taloussääntö. Sääntöä on muutettu 2. elokuuta ja 1. joulukuuta 1999.
Talouspäällikön esitys:
Esitetään Keminmaan seurakunnan taloussääntö kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto päätti käydä läpi ohje- ja johtosäännöt sekä testamenttivarojen säännöt lähitulevaisuudessa.
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55
Tietoturvavastaava
Kirkkoherra Yrjö Haapala on toiminut seurakunnan tietoturvavastaavana ja hänen jäätyä eläkkeelle, uusi tietoturvavastaavan valitseminen jäi tekemättä.
Tietoturvavastaava vastaa seurakunnan tietoturvatyön kokonaisuudesta. Hän vastaa
myös tietoturva-asioista tiedottamisesta. Hänen tehtävänään on vastata uuden työntekijän työhöntuloprosessista, mihin nykyään liittyy runsaasti tietoturvaan liittyviä asioita. Salassapitositoumukset, käyttäjätietolomakkeet ja tietoturvasitoumuksen on syytä
päivittää myös vanhojen työntekijöiden osalta.
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Talouspäällikön esitys:
Nimetään talouspäällikkö seurakunnan tietoturvavastaavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
56
Honkamaan leirikeskus
Honkamaan leirikeskuksen käyttö on ollut esillä usean vuoden ajan. Pohjolan Sanomissa oli 10.12.2013 leirikeskuksen myyntiä koskeva tarjouspyyntö, minkä lisäksi
Pohjolan Sanomat julkaisi asiasta uutisen 12.12.2013

Leirikeskuksesta saatiin yksi tarjous, mutta kirkkovaltuusto päätyi 2014 äänestäen, että leirikeskusta ei myydä.
Marraskuussa 2016 päätti jälleen laittaa Honkamaan leirikeskus myyntiin. Kirkkovaltuuston päätökseen liitettiin ponsi, jossa rakennusten ympäröivää määräalaa pienennetään.
KN 13.3.2017/56
Edellisen valtuustokäsittelyn jälkeen leirikeskuksesta oli yksi kysely ja kiinnostuneet
kävivät paikalla katsomassa. Asia johtanut sen pidemmälle. Seurakunnalla on leirikeskuksesta suhteellisen tuore arvio. Mahdollisten tarjousten jälkeen täytyy tarjoajien
kanssa neuvoteltu tulos viedä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, sillä ajatuksella, että
se johtaa myönteiseen lopputulokseen. Asiaa ei ole enää syytä pallotella kirkkoneuvoston ja –valtuuston välillä. Jos tarjouspyyntökierros ei johda tulokseen, vaihtoehtona on myös pidettävä sitä, leirikeskus jätetään kylmilleen tai se puretaan tarpeettoma-
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na. Päärakennusta lukuun ottamatta muut tilat ovat hirsirakenteisia, joille saattaisi olla
ostajia tarjolla. Majoitustilojen korjaus- tai uudisrakennustyöhön ei kannata leirikeskuksen sijainnista johtuen, ryhtyä.

Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Honkamaan leirikeskus laitetaan uudelleen myyntiin
entisillä periaatteilla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
57
Hautausmaan maanvarastointialue
Asfaltoinnista on pyydetty tarjous NNC:tä Lemminkäiseltä ja Skanskalta:
”Pyydämme tarjoustanne hautausmaan huoltoalueen asfaltoinnista ja siihen liittyvistä
töitä. Työ tulee tehdä kokonaishintapohjaisena ja tarjoajan tulee tutustua paikan päällä
siellä vallitseviin olosuhteiseen ennen tarjouksen antamista.
Päällystettävä alue on maatöiden osalta perustettu. Perustustyönä on tehty salaojat,
maanrakennuskangas, +400 mm:n kuonakerros sekä 0-32 mm murske.
Urakkaan kuuluu
- pinnan lopullinen tasoitus ja siihen tarvittava murske tms.
- tiivistäminen ja sopivan kaltevuuden tekeminen siten, että sadevesi valuu pois varastointialueen perältä
- pinnan asfaltointi
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Asfalttina käytetään asfalttia Ab 20/150 ja tarjous sidotaan kokonaismäärään 500 m².
Lopullinen laajuus mitataan päällystystöiden valmistuttua ja poikkeama annetusta neliömäärästä hyvitetään/veloitetaan yksikköhinnalla (€/m²), joka urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksessaan
Työ tulee suorittaa kesäkuun loppuun mennessä tai heti, kun maa ovat riittävän sula ja
sääolosuhteet sen sallivat.”
Hintatietojen julkisuus asianosaisjulkisuuden kannalta
Julkisuuslain asianosaisjulkisuutta koskevassa 11 §:ssä säädetään, että asianosaisella
ei ole oikeutta viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa toisen tarjouksen tekijän
liike- tai ammattisalisuutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun ottamatta. Julkisuuslain 11 §:n nojalla tarjouskilpailuun osallistuneella asianosaisella on oikeus saada tieto toisen tarjoajan tarjouksen yksikköhinnoista, erillishinnoista, osahinnoista ja
alennusprosenteista, jos nämä tiedot ovat voineet vaikuttaa tietoja pyytäneen tarjoajan
asemaan tarjouskilpialussa. Tällainen tilanne voi olla kysymyksessä silloin, jos edellä
mainitut hintatiedot ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Lähtökohtaisesti tarjoajalla on tällöin oikeus saada kaikkien tarjousvertailussa mukana olleiden tarjoajien osalta
vertailuun vaikuttaneet hintatiedot, jotta tarjoaja voi selvittää, onko hankintayksikkö
vertaillut tarjouksia hintatietojen osalta oikein. Tarjoajalla on oikeus saada myös itseään huonommin sijoittuneiden tarjoajien hintatiedot, jotta tarjoaja voi varmistua, etteivät nämä voisi nousta hänen edelleen oikein suoritetussa tarjousvertailussa.

***
Talouspäällikön esitys:
Annetaan urakka Lemminkäinen Infra Oy:lle tarjouksen mukaisella hinnalla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
58
Metsästäjät Piilukko ry:n metsästysvuokrasopimuksen uusiminen
Alapaakkolan Metsästysseura ry:n vuokrasopimuksessa on Marskilan 96:62 –tila (292
ha), joka on Piilukot ry:n metsästysalueiden keskellä. Tämä olisi luonteva liittää Piilukot ry:n sopimukseen siinä vaiheessa, kun Alapaakkolan Metsästysseura ry:n sopimus
päättyy.
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Talouspäällikön esitys:
Uusitaan Metsästäjät Piilukko ry:n vuokrasopimus seuraavasti:
Tällä sopimuksella allekirjoittanut Keminmaan seurakunta vuokraa Metsästäjät Piilukko ry:lle metsästysoikeuden kokonaisuudessaan omistamiltaan Keminmaan kunnan Kirkonkylässä ja Lautiosaaressa sijaitsevilta alueilta:
1

Vuokrauksen kohde
Tila
Kotapalo
Yhteensä

RN:o

Pinta-ala
ha

2:22

81,6

Huom.
Entinen ma. Juopperi

81,6

2

Voimassaoloaika on viisi vuotta alkaen 1.5.2017 ja päättyen 31.12.2021.

3

Vuokranmaksu rahana 70 € koko vuokra-ajalta, joka maksetaan kokonaisuudessaan ilman eri laskua
Keminmaan seurakunnan pankkitilille 31.12.2017 mennessä.

4

Vuokraoikeuden siirto. Vuokraoikeutta ei saa siirtää kolmannelle ilman vuokranantajan lupaa. Kuitenkin vuokranantaja suostuu siihen, että vuokrattu alue saadaan liittää hirvieläinten yhteislupaanomukseen.

5

Riistanhoitotyöt. Vuokramies suorittaa riistanhoitotyöt vuokranantajan ja vuokramiehen sopimalla
tavalla. Ohjeena voidaan tällöin pitää riistanhoitoyhdistyksen koko toimialuettaan koskevaa yleissuunnitelmaa.

6

Riistavahingot. Vuokramies suostuu ryhtymään metsästysviranomaisten vaatimiin toimenpiteisiin vahinkoa aiheuttavien riistaeläinten vähentämiseksi ja poistamiseksi alueelta.

7

Metsästys. Vuokramies sitoutuu siihen, että metsästys tapahtuu hyvien metsästystapojen mukaisesti
vaarantamatta alueen riistakantojen säilymistä ja siten, että metsästyksellä aiheuteta maanomistajalle ja
hänen elinkeinon harjoitukselleen mahdollisimman vähän haittaa.

8

Vartiointi. Vuokramies on velvollinen järjestämään alueella riittävän metsästyksenvartioinnin. Vuokranantaja ilmoittaa vuokramiehelle havaintonsa alueella tapahtuvasta salametsästyksestä ja muista laittomuuksista.

9

Vahingonkorvausvastuu. Vuokramies on velvollinen korvaamaan kaiken vahingon, mitä metsästettäessä aiheutetaan viljelyksille, metsälle, aidoille, kotieläimille tai muulle sellaiselle omaisuudelle.

10

Vuokranantajan metsästysoikeus. Seurakunta varaa itsellään oikeuden siihen, että halukkailla työntekijöillä on oikeus pienriistan metsästykseen vuokra-alueilla. Asian käytännön hoitamisesta sovitaan erikseen. Molemmat sopijapuolet nimeävät asiassa yhdyshenkilön.

11

Sopimuksen purkaminen. Jos metsästysoikeuden vuokraaja laiminlyö vuokranmaksun suorittamisen
tai muutoin rikkoo velvollisuutensa taikka käyttää väärin metsästysoikeuttaan, voi vuokranantaja purkaa sopimuksen.
Vuokramiehellä on oikeus purkaa sopimus, jos vuokranantaja rikkoo sopimusta tai vuokra-alue käy
metsästykseen ilmeisesti soveltumattomaksi.
Siinä tapauksessa, että vuokrattu alue vaihtaa omistajaa vastikkeellisen saannon seurauksena, voi uusi
omistaja purkaa sopimuksen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus hänelle esitetty.
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Päätetään periaatteesta, että Marskila –tila liitetään Piilukot ry:n sopimukseen siinä
vaiheessa, kun Alapaakkolan Metsästysseura ry:n sopimus päättyy (31.12.2021).
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Marskilan liittämistä koskevaan osaan päätettiin palata myöhemmin.
59
Viranhaltijapäätöskäytännön muuttaminen
Kipan myötä on otettu käyttöön Populuksessa tehtävä lomien ja poissaolojen hyväksyminen. Entisen käytännön jatkaminen viranhaltijapäätösten osalta aiheuttaisi kaksinkertaista työtä. Populuksessa hyväksytään:
- vuosilomat
- sairaslomat
- perhevapaat
- työajan muutokset
- koulutukset
- vuosiloman säästäminen
- lomarahan vaihtaminen vapaaksi
Näistä päätöksistä on mahdollista ottaa järjestelmästä päätösluettelo.
Talouspäällikön esitys:
Populukseen merkittävistä päätöksistä ei tehdä erillistä viranhaltijapäätöstä. Asiat,
joista viranhaltijalla ei ole oikeutta tehdä päätöstä (esimerkiksi palkan muutos), on käsiteltävä kirkkoneuvostossa ennen hyväksymistä Populuksessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
60
Avioliittolain muutos
Piispa on antanut ohjeistuksen liittyen 1.3.2017 voimaan tulleeseen avioliittolain muutokseen:
Oulun hiippakunnan seurakunnille ja papistolle

9.2.2017

Avioliittolain muutos 1.3.2017 alkaen on synnyttänyt erilaisia tulkintoja, joiden kanssa kirkossa ja omassa hiippakunnassani nyt eletään. Tämä on haaste piispan viralle, joka on luonteeltaan ykseyden virka. Toivon silti, että yhteys vaikeiden asioiden yli löytyy eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä. On siedettävä erilaisten katsantojen synnyttämää kipua ja elettävä sen kanssa.
Piispainkokous on antanut selonteon avioliittolain muutoksen johdosta elokuussa 2016. Selonteon mukaan
1.3.2017 voimaan astuvan avioliittolain muutoksen myötä pappi ei saa oikeutta vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria kirkolliseen avioliittoon tai toimittaa avioliiton siunaamista. Siviiliavioliiton solmineiden samaa sukupuolta olevien parien palvelemisessa voidaan seurakunnassa edelleen soveltaa piispainkokouksen vuonna 2010 antamaa pastoraalista ohjetta vapaamuotoisesta rukouksesta.
Samaa sukupuolta olevien avioliitto rinnastuu tietyissä seurakunnan toiminnoissa muihin siviilivihkimisenä toimitettaviin avioliittoihin. Avioliiton esteiden tutkinta voidaan suorittaa seurakunnassa tai keskusrekisterissä. Seurakunnan tiloja voidaan voimassa olevien ohjeistusten ja käytäntöjen mukaisesti käyttää juhlaa varten. Seurakunnan
jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta voidaan pyydettäessä rukoilla päiväjumalanpalveluksessa.
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Seurakunnan esirukouksessa on kyse ihmisestä ja hänen kohtaamisestaan. Esirukouksen toimittajan on siten pidettävä huolta sanamuotojen korrektiudesta. Jos esirukousta pyytäneiden joukossa on samaa sukupuolta olevia pareja,
sanamuodoksi ei tule ottaa sellaista, jossa puhutaan ”miehestä ja naisesta”. Rukous tällaisten parien ja avioliiton
puolesta luetaan yhdessä muiden kanssa. Rukouksena käytetään tällöin avioliittojen erilaisuutta esiin nostamatta
kaikkien parien osalta vapaata sanoitusta tai käyttäen lähtökohtana esimerkiksi kirkkokäsikirjan vaihtoehtoa C.
Rukouksessa pyydetään siunausta ja Jumalan läsnäoloa parin elämään. Pappi ei voi kieltäytyä rukoilemasta esirukouksessa siviiliavioliiton solmineiden puolesta.
Kuljetaan eteenpäin toinen toistamme kunnioittaen ja luottaen, että Jumala ohjaa kirkkoamme ja kantaa vastuun
sen suunnasta!
Samuel Salmi
Piispa

Kirkkoherran esitys:
Merkitään piispan ohjeistus tiedoksi ja toimitaan sen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin piispan ohjeistus tiedoksi. Päätettiin merkitä myös piispan 13.2.2017
antama lisäohje tiedoksi.
61
Ilmoitusasioita
LC-Keminmaa/Neidonkenkä suunnittelee laittavansa Suomen 100 –vuotisjuhlan merkeissä levähdyspenkin kuntalaisille Kemijoen rantaan Kunnantien ja Rantatien risteyksen alueella. Penkki on puistonpenkki, joka istutetaan betonilaattaan, jotta se ei
joutuisi ilkivallan kohteeksi. Asentaminen tapahtuu kesän kynnyksellä. Penkkiin tulee
laatta, jossa mainitaan aihe, lahjoittaja ja sijoituspaikan lahjoittaja. Risteyksen jokiranta on seurakunnan Heikkilä II –tilan maata. LC-Keminmaa/Neidonkengälle on annettu
lupa penkin laittamiseen.
Viranhaltijapäätöksiä
Juha Nykänen Talouspäällikkö
2017
15

20.2.2017 Marja Inkilän vuosiloman jäännösloma

Henkilöstöasiat, Julkinen

16

20.2.2017 Marja Inkilän vuosiloman jäännösloma

Henkilöstöasiat, Julkinen

17

23.2.2017 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin moottoripöytä

18

1.3.2017 Talouspäällikön viran koeaika

Kirkkoneuvoston päätös:
Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi.

Hankinta-asiat, Julkinen
Henkilöstöasiat, Julkinen
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62
Muut asiat
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
63
Oikaisuvaatimusohjeet
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät:
52, 53, 54, 56, 60, 61 ja 62.
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
51, 55, 57, 58 ja 59.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Postiosoite: PL 24, 94401 Keminmaa
Telekopio: 016-271686
Sähköposti: keminmaa©evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
51, 55, 57, 58 ja 59.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi-
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Oulun hiippakunnan kirkkoherroille

Olen lähettänyt seurakunnille ja papistolle 9.2.2017 kirjeen koskien avioliittolain muutosta
1.3.2017 alkaen. Kirjeessä mainitaan, että pappi ei voi kieltäytyä rukoilemasta esirukouksessa
siviiliavioliiton solmineiden puolesta. Asia on herättänyt tulkinnallisia kysymyksiä, joihin epäselvyyksien välttämiseksi otan kantaa seuraavalla tarkennuksella.

Ohjeen tarkoitus on piirtää selkeät linjat sille, miten jumalanpalveluksen esirukous toimitetaan
tilanteessa, jossa esirukousta avioliiton puolesta pyytäneiden joukossa on samaa sukupuolta
oleva pari tai pareja. Ohjeessa ei oteta kantaa siihen, kuka esirukouksen yksittäisessä jumalanpalveluksessa toimittaa. Jumalanpalvelussuunnitelman tekemisestä ja työnjaosta seurakunnassa vastaa kirkkoherra. Yksittäisen jumalanpalveluksen johtamisesta vastaa liturgi. Jumalanpalveluksen oppaan suosituksen mukaan esirukouksen toimittaa ensisijaisesti diakoni, toissijaisesti
avustava pappi tai mahdollisesti myös seurakuntalainen. Jumalanpalvelussuunnitelman työnjako sekä työtehtävien jakaminen yksittäisen jumalanpalveluksen osalta on siten seurakunnassa
vapaasti harkittavissa. Liturgi vastaa siitä, että esirukous toimitetaan nyt kyseessä olevassa tilanteessa piispan kirjeen mukaisesti. Samassa yhteydessä liturgi voi neuvotella, kuka jumalanpalveluksen toimittamiseen osallistuvista toimittaa esirukouksen. Mikäli kyseinen henkilö ei
katso voivansa esirukousta toimittaa, työnjakoa voidaan muuttaa. Olennaista on, että rukous
toimitetaan piispan kirjeen mukaisesti, ihmistä kunnioittavasti ja korrektisti.

Samuel Salmi
piispa

