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Kokoustiedot

Kokousaika

Maanantaina 29.4.2019 klo 17.30 – 19.22

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jukka-Pekka Kerimaa
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Pirkko Saastamoinen

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

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)
Jukka Viitala (Jukka Rainto)
Muut
Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Ritva Lampela, puheenjohtaja §70

Pirkko Saastamoinen, sihteeri § 70

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen
kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 2.5.2019

Marjo Appelgrén

Jukka-Pekka Kerimaa

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 15.4. – 29.4.2019 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 3.5.2019 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 3.5.2019
Ari Rautakoski, vs. kirkkoherra

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2019

2

Kirkkoneuvosto

ALKUTOIMET

66
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.

67
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 15.4.2019 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos ko68
Pöytäkirjan tarkasta- kous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Appelgrénin ja Jukka-Pekka Kerimaan.

69
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti ottaa lisäasiana käsiteltäväksi: Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden
kesälomien myöntäminen. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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70
Ylimmän johdon järjestelyerä
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden
palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä 1.4.2019 alkaen. Seurakunnan toimivaltainen toimielin päättää järjestelyerän käyttämisestä allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n kohdan 3.2. mukaisesti. Toisin kuin yleisen palkkausjärjestelmän yleiskorotusta Kipa ei voi ylimmän johdon palkantarkistuksen järjestelyeräluonteen vuoksi huolehtia seurakuntien puolesta palkantarkistuksesta. Seurakuntataloudessa joudutaan päättämään itsenäisesti, miten järjestelyerä jaetaan sen saajien
kesken ja tallentamaan lopputulos palkanlaskentajärjestelmään Kipan täytäntöönpanoa
varten.
Järjestelyerällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin kuuluvien palkkoja tai
sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin palkkoihin. Ns. yleiskorotuksella johdon peruspalkkoja ei sopimuskauden aikana tarkisteta. Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2019 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Yksittäisessä
seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran haltijan peruspalkasta.
Päätöksen erän suuntaamisesta tekee seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto tai muu asiassa toimivaltainen elin. Sille asian esittelee ohjesäännössä määrätty viranhaltija tai luottamushenkilö. Päätösesitys perustuu
seurakunnassa ylimmän johdon tehtävän vaativuuteen sekä asetettuihin tavoitteisiin ja
niiden toteutumiseen kunkin viranhaltijan kohdalla. Valmistelu on hyvä tehdä erillisessä luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä.
Allekirjoituspöytäkirjassa edellytetään, että järjestelyerää kohdennettaessa kiinnitetään huomiota mahdollisuuteen korjata johdon palkkauksessa tunnistettavia palkkausepäkohtia. Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi asetetaan sellaiset kriteerit, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä myös jatkossa.
Jos tällaisia kriteerejä on jo asetettu, niitä voidaan hyödyntää järjestelyeräpäätöstä tehtäessä. Lisäksi olisi hyvä pyrkiä luomaan käytännöt, jotka tavoitteiden asettamiseen ja
niiden saavuttamisen arviointiin liittyvät. Suositeltavaa on muun muassa kokeilla seurakuntajohdon tavoite- ja arviointikeskusteluja käytännössä.
Jos ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ei ole vielä arvioitu eikä myöskään ole asetettu allekirjoituspöytäkirjassa tarkoitettuja tavoitteita, joita arvioidaan seurantajakson
jälkeen, 1.4.2019 toteutettava palkantarkistus on määräaikainen siihen asti, kun tavoitteet on asetettu ja niiden mukaisesti on arviointijakson jälkeen arvioitu ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ja viranhaltijan ammattitaitoa. Tällöin ylimmän johdon
palkkojen tarkistus 1.4.2019 lukien on luonteeltaan määräaikainen. Samalla tulee kiireisesti käynnistää ylimmän johdon tehtävien vaativuuden ja viranhaltijan ammattitaidon arviointia koskeva prosessi. Arviointijakson jälkeen määräaikainen palkantarkistus lakkaa ja sen tilalle tuvat ne palkan-tarkistukset, jotka työnantaja määrää arvioinPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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nin perusteella. Tarkistus tehdään perustuen ylimmän johdon tavanomaisen ennen
1.4.2019 voimassa olleen kuukauden palkkasummaan.
Keminmaan seurakunnassa ylimmän johdon tavoitteiden asettelu on päätetty käynnistää toukokuussa 2018. Kirkkoneuvosto on valinnut johtoryhmän valmistelemaan johtavien viranhaltijoiden tavoitteita. Asia ei ole kuitenkaan edennyt. Johtoryhmä on
päättänyt käynnistää mahdollisimman pian valmistelun. Koska tavoitteita ei ole asetettu, 1.4.2019 järjestelyerä jaetaan kirkkoneuvoston päättämällä tavalla määräajaksi.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Järjestelyerä muodostuu heidän peruspalkoistaan (1,6%). 1.4.2019 jaettava järjestelyvara
on siten 135,65 €.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää 135,65 €:n ylimmän johdon järjestelyerän maksamisesta
1.4.2019 alkaen.
Päätös:

Päivi Tervo ja Ari Rautakoski poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Puhetta johti varapuheenjohtaja Ritva Lampela ja sihteerinä toimi Pirkko
Saastamoinen.
Kirkkoneuvoston päätti jakaa järjestelyvaran 135,65 € puoliksi kirkkoherralle ja talouspäällikölle 1.4.2019 lähtien määräajaksi 31.3.2020 saakka, koska tavoite- ja arviointikeskustelua ei ole käyty.
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71
Toimistosihteerin viran lakkauttaminen
Kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka vapautuu 1.10.2019 lähtien viranhaltijan
jäädessä eläkkeelle. Virkarakenteiden purkaminen tulee ottaa huomioon sellaisissa tapauksissa, jossa virkaan ei tosiasiallisesti sisälly julkisen vallan käyttöä. Virkojen tehtäviä voidaan hoitaa tehtävillä, jotka perustuvat työsopimussuhteeseen. Tehtävät voidaan määritellä tehtäväkuvauksella, jonka muuttaminen ja sopeuttaminen vallitseviin
olosuhteisiin on hallinnollisesti joustavampaa kuin viran johtosääntöjen valmisteleminen ja päättäminen. Työsopimussuhteisen tehtävän täyttäminen on myös rekrytointitilanteessa kevyempi prosessi kuin viran täyttäminen.
Seurakunnan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtävänkuvauksen uudelleen järjestelystä
huolehtii kirkkoneuvosto.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran 1.10.2019 lukien.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Lisämäärärahaesitys/Anni Leiviskän perintövarat
Diakoniatyön johtokunta 28.2.2019 § 6
Seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät käyvät onnittelukäynneillä kaikkien 90 vuotta tai enemmän täyttävien luona ja vievät muistamisena 22 euroa maksavan kukkakimpun. Tänä vuonna onniteltavia on 90 henkilöä. Kukkamäärärahat on varattu talousarvioon Leiviskän testamenttivaroista. Tälle vuodelle on epähuomiossa varattu
vain 500 euroa mutta tarve on 1.980 euroa. Lisämäärärahan tarve on 1.500 euroa.
Anni Leiviskän perintövarojen käyttösääntö:
Anni Leiviskän perintövarojen käyttösäännön mukaan varoja voidaan käyttää ainoastaan vanhusten työn tukemiseen (§ 2). Varoista
voidaan vuosittain käyttää enintään edellisvuoden tuottoa vastaava
määrä. Kirkkoneuvoston päätöksellä varoja voidaan käyttää myös
tätä enemmän (§ 3). Diakoniajohtokunnalla on oikeus päättää varojen
käytöstä vuosittain kirkkovaltuustossa hyväksyttävän toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa (§9).

Päätös:
Diakoniajohtokunta esittää kirkkoneuvostolle 1.500,- euron lisämäärärahan myöntämistä Leiviskän testamenttivaroista 90 vuotta ja sitä enemmän täyttävien kukkamuistamisiin vuodelle 2019.
KN 29.4.2019/§72
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarvion 2019
TA
2019
Tulosyksikkö
1992410110

Pääkirjatili
Leiviskän perintövar

Toimituslahjat

Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Nimikkosopimus Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen /Mordva kanssa
Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta 27.2.2019/6§
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Lähetystyön johtokunta on edellisessä kokouksessa 4/2018 käsitellyt nimikkosopimuksen tekemistä Mordvan kanssa ja esittänyt vapaaehtoisista varoista 500 euroa taloudellisen tuen määräksi. Kirkkoneuvosto on päättänyt lisätä v 2019 talousarvioon
2000 euron suuruisen avustussumman taloudellisesta tuesta.
Lähetyssihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että seurakunta solmii sopimuksen Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen/ Mordva kanssa.
Päätös:
Lähetyssihteerin esitys hyväksyttiin muutoksitta
KN 29.4.2019/§ 73
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää solmia uuden nimikkokohdesopimuksen Mordvan työstä
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kanssa alkamaan 1.1.2020 ja seurakunta asettaa taloudelliseksi tavoitteekseen vapaaehtoisen 500 euron vuosittaisen kannatuksen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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74
Ympäristödiplominen hakeminen
Kirkon ympäristödiplomin on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun
ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Asian varmistaa hiippakunnan valtuuttama arvioija ja diplomin myöntää kirkkohallitus.
Kirkon ympäristödiplomi on vapaaehtoinen järjestelmä. Se korostaa sekä seurakunnan
johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Toiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon, kirkkoneuvoston, yhdessä ilmaisema tahtotila. Ympäristödiplomi sitoo ympäristöasiat osaksi seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa. Diplomi edellyttää, että kirkkoneuvosto asettaa valmistelevan työryhmän, joka tekee arvion seurakunnan toiminnan ympäristövaikutuksista (ympäristökatselmus) ja suunnitelman (ympäristöohjelma). Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja siinä olevat ympäristötavoitteet otetaan osaksi seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Ympäristöohjelmaa laaditaan diplomin vaatimusten mukaisesti siten, että seurakunta täyttää
kaikki minimikriteerit, jotka ovat yhteisiä kaikille seurakunnille. Kun ne on täytetty,
on seurakunnan vielä hankittava vähintään 100 vapaavalintaista pistettä. Ympäristödiplomi on voimassa myöntämisvuoden ja neljä seuraavaa vuotta. Sen jälkeen se on
uusittava.
Ympäristödiplomin hakuprosessi:
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On huomattava, että ympäristöohjelman laatiminen pohjatöineen ja selvityksineen
(edellytys ympäristödiplomille) on suhteellisen suuritöinen hanke. Se vaatii henkilöstön panostusta ja taloudellista panostusta. Monissa seurakunnissa sitä varten on palkattu erikseen työntekijä tai se on teetetty oppilaitostyönä. Mikäli joku henkilöstöstä
vetää hanketta, on hänelle annettava siihen työaikaa ja/tai maksettava korvaus työstä.
Keminmaassa on aiemminkin (v. 2003) päätetty käynnistää ympäristödiplomin haku.
Hanke on kaatunut syystä tai toisesta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, lähteekö Keminmaan seurakunta hakemaan ympäristödiplomia.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että Keminmaan seurakunta ei lähde hakemaan ympäristödiplomia. Kirkkoneuvosto edellyttää, että ilman diplomiakin seurakunnan kaikissa
toiminnoissa otetaan huomioon ympäristöasiat.
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75
Kappalaisen viran avoimeksi julistaminen
KN 18.2.2019/47b) §
Keminmaan seurakunnan kappalaisen virka on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin
päätöksellä jätetty täyttämättä 30.9.2019 saakka. Täyttämistä jättämistä ei voi enää
jatkaa, vaan on joko pyydettävä tuomiokapitulia julistamaan virka avoimeksi tai lakkautettava virka.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää anoa tuomiokapitulilta julistamaan Keminmaan seurakunnan
kappalaisen viran haun avoimeksi siten, että virka täytetään 1.10.2019 lähtien.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KN 29.4.2019/§ 75
Oulun Hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 14.3.2019 päättänyt julistaa
Keminmaan seurakunnan kappalaisen viran avoimeksi.
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Kirkkoherran esitys:
Keminmaan seurakunnan kappalaisen viran hakuaika päättyy 15.4. ja kirkkoneuvostolle kerrotaan hakijatilanteesta kokouksessa. Mikäli virkaan on ollut kelpoisia hakijoita, tuomiokapituli käsittelee asiaa vasta seuraavassa istunnossaan 23.5.2019, joten
viran täyttäminen ei ehdi seuraavaan sovittuun kirkkovaltuuston kokoukseen.
Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole ollut, tuomiokapituli harkitsee kappalaisen viran uudelleen auki julistamista. Kirkkoneuvosto voi kokouksessaan ilmaista mielipiteensä
tuomiokapitulille mahdollisesta toisen hakuajan avaamisesta, vuoden ajaksi täyttämättä jättämisestä tai mahdollisista suunnitelmistaan kappalaisen viran muuttamisesta
seurakuntapastorin viraksi.
Päätös:
Ennen päätöksentekoa, puheenjohtaja kertoi, että kappalaiseen virkaan ei ole ollut
muodollisesti kelpoisia hakijoita.
Kirkkoneuvosto päätti esittää tuomiokapitulille:
1. ensisijaisena vaihtoehtona, että Keminmaan seurakunnan kappalaisen virka jätetään täyttämättä vielä vuodeksi.
2. toissijaisena vaihtoehtona, että Keminmaan seurakunnan kappalaisen virka laitetaan vielä uudelleen haettavaksi ja mikäli toisessakaan haussa ei tule kelpoisia hakijoita, virka jätetään täyttämättä vielä vuodeksi.
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76
Viheriälä –säätiön sääntömuutos
KN 1.4.2019/§ 53
Viheriälä –säätiö jakaa apurahoja Keminmaalaisille opiskelijoille. Säätiön hallituksessa on ollut myös seurakunnan edustaja, jonka kirkkovaltuusto on valinnut. Säätiö on
esittänyt sääntömuutosta, jossa hallituksen jäsenten valintatapaa muutetaan. Sääntömuutoksesta on pyydetty kirkkovaltuuston lausunto.
Muutos kohdistuu säätiön sääntöjen § 5, joka on ennen muutosta:

Uudistetussa muodossa § 5 on:

Käytännössä hallituksen jäsenten valinta on porrastettu. Hallitus on päätösvaltainen,
kun 2 jäsentä on paikalla. Jäsenille ei tule porrastetusti 5 v määräaika täyteen yhtä aikaa, vaan jäljelle jääneet jäsenet valitsevat yhden uuden.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää Viheriälä-säätiön sääntömuutoksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
KN 29.4.2019/§ 76
Säätiön alkuperäisten sääntöjen mukaan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
jäsentä. Seurakunnalla ei muutoin ole säätiön kanssa tekemistä.
Uuden säätiölain mukaan hallitus voi itse täydentää itseään, jollei säännöissä toisin
määrätä. Jotta säätiö saisi muutettua sääntöjä siten, että hallitus itse täydentää itseään,
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tarvitaan seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyntä muutokseen. Hyväksyntävaatimus
johtuu alkuperäisestä säännöstä ”Kirkkovaltuusto valitsee kaksi jäsentä”. Patentti- ja
rekisterihallitus ei hyväksy sääntömuutosta ilman seurakunnan kirkkovaltuuston suostumusta.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnalla ei ole huomauttamista
Viheriälä –säätiön sääntömuutoksesta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Tilintarkastus pidetään 29.4.2019.

Talouspäällikön esitys:
Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää tilintarkastuskertomuksen 2018 kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.
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Työtapaturmavakuutusten kilpailuttaminen
Työnantajan velvoite on järjestää palvelusuhteessa oleville henkilöille työtapaturmavakuutus. Olemme osallistuneet Pohjois-Suomen seurakuntien yhteiseen tapaturmavakuutusten kilpailutukseen. Kilpailutuksen on puolestamme hoitanut Vakuutusvälitys
Arktia Oy / Salme Niemelä.
Hankintailmoitus julkaistiin sähköisessä ilmoituskanavaa Hilmassa. Hankinnassa oli
mukana kahdeksantoista Lapin seurakuntaa. Kilpailutukseen osallistuneet seurakunnat
keskittävät kilpailussa mukana olevat vakuutukset samaan vakuutusyhtiöön. Samalla
pyydettiin tarjous myös vapaa-ajan ryhmävakuutuksesta, joka on työnantajalle vapaaehtoinen. Keminmaan seurakunnalla ei ole ennestään vapaa-ajan ryhmävakuutusta.
Tarjouskilpailuun osallistui kolme vakuutuspalveluita myyvää toimijaa. Vakuutus
hankitaan toistaiseksi voimassa olevana. Vakuutukset voidaan kuitenkin kilpailuttaa
uudelleen, kun olosuhteet huomioon ottaen on järkevää ja ajankohtaista. Yleensä kilpailutusväli on n. 4 vuotta. Tarjouksen jättivät IF Vahinkovakuutus Oy, Op Vakuutus
Oy sekä Lähitapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö. Tarjoukset avattiin Vakuutusvälitys
Arktiassa 19.3.2019.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2019

17

Kirkkoneuvosto

Tarjotut palvelut ovat kilpailutuksen hoitajan toimesta yhdenmukaistettu, jotta hinnoittelu olisi vertailukelpoista.
Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet:
Toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman hyväksytyn tarjouksen
tehnyt tarjoaja. Vakuutustarjouksen eri vakuutuslajit arvioidaan yhtenä kokonaisuutena siten, että Työtapaturmavakuutuksen liitteenä olevaa vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, eikä ryhmähenkivakuutusta oteta mukaan vertailuun. Asiakas voi jättää jonkun
vakuutusturvan ottamatta, mikäli katsoo järkevämmäksi pitää riskin itsellään.
Työtapaturmavakuutusta koskien, vertailuun vaikuttaa pelkkä hinta. Vakuutusehtojen
kattavuuden osalta on määritelty vakuutussuunnitelmassa.
Vertailtavana maksuna käytetään jäljempänä kuvattujen Korvausmeno-olettamien 1-2
mukaiset keskimääräistä maksua vuosilta 2019-2028. Korvausmeno-olettamien tarjottuja maksuja vuosilta 2019-2028 painotetaan keskimääräisen maksun määrittelyssä
seuraavasti: Korvausmeno-olettama 1 painoarvo 75% ja Korvausmeno-olettama 2
painoarvo 25%. Korvausmeno-olettamaan 1 vakuutusmaksuun lasketaan seurakunnan
työtapaturman vakuutusmaksu yhteen, niin erikoismaksuiset kuin taulustomaksuisetkin. Työtapaturmavakuutukset, työtapaturmavakuutukseen liittyvä vapaa-ajan vakuutus ja ryhmähenkivakuutus menevät samaan yhtiöön.
Vakuutukset hankitaan toistaiseksi voimassaolevina siten, että valittu toimittaja sitoutuvat hankintailmoituksessa, sekä tarjouspyynnössä liiteasiakirjoineen asetettuihin ehtoihin. Asiakirjat täydentävät toisiaan. Hankintalainsäädännön vastaiset sopimusmuutokset eivät ole mahdollisia koko sopimuskauden aikana.
Oheismateriaalina
olettamista 1 ja 2.

on

yhteenveto

tarjouksista

vuosittain

korvausmeno-

Tarjousten vertailutaulukko:

Keskimääräinen
vak.maksu/vuosi

Vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Keskimääräinen
vak.maksu/vuosi

If Vahinkovakuutus

4805

2992

Op Vakuutus Oy

5070

3213

LähiTapiola Keskinäinen vak.yhtiö

3926

2839

Työtapaturmavakuutus

Vertailutaulukosta käy selville, että LähiTapiola on jättänyt kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen.
Tällä hetkellä Keminmaan seurakunnan lakisääteinen työtapaturmavakuutus on Op
Vakuutus Oy:ssä ja vakuutusmaksu on n. 14 000 €/vuosi.
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
jättäneen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön tarjouksen työtapaturmavakuutuksesta, ensimmäisen vuoden maksu 2193 euroa.
2. että seurakunta ei ainakaan toistaiseksi ota vapaaehtoista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Talouden tasapainottamisohjelman seuranta ja päivittäminen
Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 18.4.2019 kirkkoneuvosto keskusteli talouden tasapainottamisohjelmasta. 2018 tilinpäätös oli jo neljäs peräkkäinen alijäämäinen
tilinpäätös:
2015
2016
2017
2018

-16.123 €
-53.675 €
-21.097 €
-87.019 €

Myös ennen vuotta 2015 on tehty alijäämäisiä tilinpäätöksiä. Vuosi 2014 oli ylijäämäinen, johtuen veroprosentin nostosta (1,25%  1,4%). Veroprosentin nostollakaan
ei ollut pitkäaikaista vaikutusta.
Vuonna 2014 kirkkovaltuusto hyväksyi taloudentasapainottamisohjelman vuosille
2015-2018. Ohjelma on laadittu työryhmässä, johon kuuluivat luottamushenkilöinä
Pirkko Saastamoinen, Erkki Alatalo, Paula Aaltonen sekä Risto Rimpisalo ja viranhaltijoista kirkkoherra ja talouspäällikkö. Työntekijöiden edustajana työryhmässä oli
kanttori Tero Ylönen. Alla työryhmän loppuraportti, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi
8.12.2014. Punaisella kirjoitetut ovat talouspäällikön kommentteja toteutumisesta.

YHTEENVETO TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN KEINOISTA TULEVILLE VUOSILLE
AKUUTIT TOIMENPITEET 2015
 ostopalveluja vähennetään
 On jonkin verran vähennetty
 Myötävirran siivous tehdään omana työnä
 Myötävirtaa ei enää ole
 ovelta –ovelle kauppiailta ei tehdä hankintoja
 toteutunut, tosin ovelta-ovelle kauppiaita ei enää juurikaan käy
MUUT TOIMENPITEET 2015 →
 hautojen hoitovastuuta siirretään hautapaikkojen haltijoille → kesätyöntekijöiden
määrää vähennetään
 Ei ole toteutunut
 Hautainhoitorahaston puolelle ainaishoitojen ja 50 v hoitojen hoitotasoa on
laskettu
 tavoite: toimistotöissä sijaisuudet hoidetaan vakinaisella työvoimalla → sijaisten
käytöstä luovutaan
 Pääsääntöisesti on toteutunut
 työntekijän jäädessä pois työstä, paikkaa ei automaattisesti täytetä
 Luultavasti näin tehty, mutta ei kuitenkaan ole vähentänyt vakituisen henkilöstön määrää
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lähetyskannatuksen tarkistaminen lähettien palatessa kotimaahan
 ?
tavoite: vanhustyö ½ diakoniatyö 1 ½
 Ei ole toteutunut, vanhustyössä ½ työntekijää, diakoniatyössä 2 työntekijää
 Vanhustyön ½ työntekijät kustannukset maksetaan Aune Hoikkalan testamenttivaroista
tavoite: Honkamaan siivous- ja keittiötyöt siirretään tulevaisuudessa oman henkilökunnan vastuulle
 Toteutunut, tosin Honkamaata ei enää käytetä omassa toiminnassa
lumityöt tehdään pääsääntöisesti omana työnä
 Toteutunut, vain isoimpien lumisateiden jälkeen käytetään ulkopuolista
Maulan seurakuntatalolle pitää saada muuta käyttöä ja kustannusten jakajia
 Ei ole toteutunut, Maulalla on vuosi vuodelta vähemmän käyttöä
tutkitaan yhteismetsän muodostamismahdollisuutta
 On tutkittu, mutta ei mahdollista

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLA 2015 – 2019
TEHTÄVÄALUE

Tilanne
1981

Tilanne
2014

Tavoite
2019

Tilanne
2019

papisto

2

3

2

3

kanttori

1

1

1

1

diakoniatyö

1

2

2

2

vanhustyö

0

0

(50%) 1

lähetystyö

0

1

nuorisotyö

2

2

(50%)
1
2
(86%) 2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

(23 h) 1 +
1
(15 h) 1 +
1
19

1

1,5

1

2

1,5

2

20

17

19

lastenohjaaja
vahtimestari –
siivooja
seurakuntamestari
(suntio)
seurakuntamestari
(haudank.)
kirkkoherranvirasto
taloustoimisto
Vakinaisia työntekijöitä

(16 h) 4 +
(30 h) 1
(10 – 25
h) 3
1

(20 h)
1
(10 h)
1
2
(33 h)
3

2

Henkilöstön suhteen tavoitteet eivät ole toteutuneet diakoniatyön ja papiston kohdalla.
Myös toimistohenkilökunnan kohdalla tavoite ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla.
Kokonaishenkilömäärä toimistotyössä on kyllä suunniteltu 3 henkilöä.
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KIINTEISTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2019
KIINTEISTÖ (huoneistoala m²)

Tilanne Tilanne

Jätekatos
Suntionkulma (Kyläpaikka)
Myötävirran kerhotila
Metsäkämppä
Maulan seurakuntatalo

1981

2014

0

29

?

?

Tavoite

Tilanne

2019

2019

säilytetään

säilytetty

säilytetään

poistunut

0

92

säilytetään

poistunut

24

24

säilytetään

säilytetty

0

292

säilytetään

myynnissä

Lautiosaaren seurakuntatalo

172

172

säilytetään

säilytetty

Honkamaan vanha keittiö
Honkamaan majoitusrakennus
Honkamaan päärakennus

84

84

myydään

myynnissä

0

184

myydään

myynnissä

0

134

myydään

myynnissä

Honkamaan riihikirkko

0

33

myydään

myynnissä

Honkamaan sauna

0

65

myydään

myynnissä

Honkamaan leirikota
Autotalli

myynnissä
51

51

säilytetään

säilytetty

0

908

säilytetään

säilytetty

Uusi pappila

497

497

vuokrataan

säilytetty,
tehokkaassa
käytössä

Vanha pappila

640

640

tehostetaan
käyttöä

säilytetty,
käyttö tehokasta

27

27

säilytetään

säilytetty

220
0
28
57
934
351
64
3149

220
148
28
57
934
351
64
5034

säilytetään
säilytetään
säilytetään
säilytetään
säilytetään
säilytetään
säilytetään

kesäkäytössä

Seurakuntakeskus

Vanhan kirkon riihilato

Väentupa
Hautausmaan huoltorakennus
Hautausmaan vanha huoltor
Ruumishuone
Uusi kirkko
Vanha kirkko
Uuden kirkon varasto
Yhteensä

säilytetty
säilytetty
säilytetty
säilytetty
säilytetty
säilytetty

Kanttorila on puuttunut tästä taulukosta, kun suunnitelmaa on laadittu. Kanttorila on
purettu. Honkamaata on yritetty myydä useampaan otteeseen ilman tulosta. Maulan
myymisestä kirkkovaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen ja myynti on aloitettu. Väentupa vaatii melko ison korjauksen, jos se aiotaan ottaa ympärivuotiseen käyttöön.
Väentuvasta, Honkamaasta ja Maulasta luopumisella saavutettaisiin n. 43 000 € vuosittaiset säästöt. Lisäksi säästyisivät tulevina vuosina kiinteistöjen korjauksiin tarvittavat rahat.
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Kokonaisuutena tasapainottamisohjelmaa on toteutunut kohtuullisen hyvin. Toteutuneet säästötoimet eivät ole tuoneet niin isoa säästöä, kuin on odotettu. Isoin puute toteutumisessa on, että Honkamaata ei ole saatu myytyä.
Tasapainottamistoimia on edelleen mietittävä ja ohjelmaa päivitettävä. Talouden tasapainottamiseen on löydyttävä pysyviä ja vaikuttavia ratkaisuja. Toimintaedellytykset
on silti pystyttävä säilyttämään ja henkilöstön jaksaminen otettava huomioon. Talouden tasapainottamista on katsottava useamman vuoden tähtäimellä, kuitenkin niin että
päivitetty suunnitelma on käytössä jo 2020 talousarviota laadittaessa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän valmistelemaan taloudentasapainottamisohjelmaa. Työryhmään valitaan kirkkoneuvoston vpj, kirkkovaltuuston pj, kirkkovaltuuston vpj, kirkkoherra ja talouspäällikkö. Ohjelma tuodaan kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Ei julkinen
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Vanhan kirkon esittely 2019
Vanha kirkko eli Pyhän Mikaelin kirkko on ollut suljettuna yleisöltä 2017 ja 2018. Tulevana kesänä kirkko on taas tarkoitus pitää avoimena.
Talouspäällikön esitys:
Vanhaa kirkkoa esitellään 24.6.-6.8.2019 tiistaina-lauantaina klo 11.-17. Esittelymaksu on 2 euroa/hlö (oman kunnan koululaisilta ilmainen). Maksu kerätään kirkossa olevaan suljettuun arkkuun. Kesäkuussa ja elokuussa kirkkoa esitellään erikseen sovittaessa. Esittelykauden ulkopuolella vähimmäismaksu on 20 euroa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Honkamaan myynti
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 tarpeettomana. Päärakennusta lukuun ottamatta muut tilat ovat hirsirakenteisia, joille saattaisi olla
ostajia tarjolla. Majoitustilojen korjaus- tai uudisrakennustyöhön ei kannata leirikeskuksen sijainnista johtuen, ryhtyä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2019

26

Kirkkoneuvosto

Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Honkamaan leirikeskus laitetaan uudelleen myyntiin
entisillä periaatteilla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.3.2017/ 23 §
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 9.5.2017 / 98 §
Ilmoitus Honkamaan leirikeskusta koskevista tarjouspyynnöistä julkaistiin Pohjolan
Sanomissa 1.4.2017 ja Kirkkolaiva-lehdessä 12.4.2017.
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Talouspäällikön esitys:
Todetaan jätetyt tarjoukset ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin, että leirikeskuskiinteistöstä on jätetty määräajassa yksi tarjous, joka avattiin
kokouksessa. Tarjouksen oli jättänyt Neulanselän Erä Ry.
Asian käsittelyssä pidettiin neuvottelutauko klo 18.42-18.45.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti jatkaa Honkamaan leirikeskuksen markkinointia
elokuun puoliväliin saakka ja samaan aikaa neuvotella Neulanselän erä ry:n kanssa
kaupan sisällöstä.

KN 4.9.2017 / 142 §
Uusi myynti-ilmoitus julkaistiin huutokaupat.com –sivustolla 1.6.2017 ja tarjousaika
päättyi 20.08.2017 klo 17:00, tai 3 min viimeisen tarjouksen jälkeen. Ilmoitusta katsottiin 12408 kertaa. Ilmoitus julkaistiin myös Ilta-Sanomissa ja Maaseudun tulevaisuudessa 9.6.2017 huutokaupat.comin mainoksessa.
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Määräaikaan 20.8.2017 klo 17.08 mennessä sivustolle jätettiin 53 tarjousta 10 eri tarjoajan toimesta. Korkein tarjous oli 50 501 euroa. Tarjouksen jättäjän nimen näkee
huutokaupat.comissa vasta tarjouksen hyväksymisen jälkeen.
Lisäksi SF-Caravan Etelä-Lappi ry teki tarjouksen, jonka mukaan yhdistys on halukas
vuokraamaan Honkamaan leirikeskuksen 10 vuoden määräajaksi ja olisi valmis maksamaan Honkamaasta vuokraa 1500 euroa/vuosi + kaikki juoksevat kustannukset
(kiinteistövero yms). Tämän jälkeen he sitoutuvat ostamaan alueen 60 000 euron hintaan. Tarkoituksena heillä on perustaa alueelle leirintä-/matkailualue. Vuokrasopimuksen ajaksi kiinteistön omistajalle jää tiettyjä vastuita ja riskejä. Tästä syystä seurakunnan edun mukaista olisi luopua Honkamaasta heti.
Rakennuksista olisi järkevää luopua, jos ei niitä käytetä. Leirikeskuksen käyttäminen
taas edellyttäisi isoja investointeja kohteeseen, jotta se vastaisi tarpeita. Seurakunnalla
ei ole leirikeskukselle käyttöä ja siitä aiheutuu noin 30 000 euron vuotuiset kulut (ilman palkkoja ja henkilösivukuluja). Vuokratuloja leirikeskuksesta ei juurikaan ole.
Edellisellä kerralla leirikeskusta myytäessä (vuonna 2013) Honkamaan leirikeskuksesta teetettiin hinta-arvio. Tuolloin kaupan kohteeseen sisältyi 8,8 hehtaarin maa-alue.
Nyt maa-aluetta on pienennetty 4,1 hehtaariin.
Talouspäällikön esitys:
Keskustellaan asiasta ja päätetään esitetäänkö kirkkovaltuustolle kaupan hyväksymistä
oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti huutokaupat.comin kautta korkeimman
tarjouksen jättäneelle.
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KAUPPAKIRJA
Tällä kauppakirjalla Keminmaan seurakunta myy ja luovuttaa XXX.lle Keminmaan
Lautiosaaresta noin 30 kilometriä Sompujärven suuntaan sijaitsevan, Honkamaa 56:2
–tilaan kuuluvan, karttaliitteeseen tarkemmin merkityn n. 4,1 hehtaarin suuruisen
määräalan rakennuksineen. Määräala on merkitty karttaliitteeseen. Kaupan ehdot:
Kauppahinta
Viisikymmentätuhatta viisisataayksi (50 501) euroa.
Maksuehdot
Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan laskua vastaan 14 päivän kuluessa
kaupanteosta Keminmaan seurakunnan pankkitilille. Mikäli kauppahinnan suoritus
viivästyy, on ostajan maksettava maksamattomalle kauppahinnalle tai kauppahinnan
maksamattomalle osalle laissa määräytyvä vuotuinen korko kaupantekopäivästä maksupäivään.
Muut ehdot
1
2
3
4
5

Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle heti, kun kauppahinta
on kokonaisuudessaan maksettu.
Kauppaa ei seuraa mitään kalastus-, vesi- eikä muitakaan oikeuksia kantatilan
yhteisiin.
Määräala myydään muista rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.
Kauppaan ei sisälly mitään irtaimistoa.
Ostaja vastaa kaupanvahvistuspalkkion maksamisesta sekä lohkomisesta aiheutuvista kuluista.
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Päätöksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö ja se on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Kirkkohallituksen vahvistuspäätös on lainvoimainen tai varauksen katsotaan rauenneen. Kirkkoneuvosto voi
pätevästä syystä pidentää määräaikaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Honkamaan myymistä talouspäällikön esityksessä
olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti huutokaupat.comin kautta korkeimman tarjouksen jättäneelle.
Päätöksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö ja se on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Kirkkohallituksen vahvistuspäätös on lainvoimainen tai varauksen katsotaan rauenneen. Kirkkoneuvosto voi
pätevästä syystä pidentää määräaikaa.
KV 25.9.2017 / 37 §
Kirkkovaltuuston päätös:
Puheenjohtaja totesi, että esityksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö ja
se on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Eeva Lääkkö esitti Marja Kaakon kannattamana, että tarjousta ei hyväksytä.
Sirpa Uusitalo poistui kokouksesta klo 19:04. Sirpa Uusitalo palasi kokoukseen klo
19:05.
Vilkkaan keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi avointa nimenhuutoa. Ne, jotka kannattavat kirkkoneuvoston esitystä, vastaavat jaa. Ne jotka kannattavat Eeva Lääkön esitystä, vastaavat ei. Suoritettiin äänestys.

jaa
Aaltonen, Paula
Aho, Ari
Appelgrén, Marjo
Hannunen, Jarkko
Heusala, Juhani
Joutsenvaara, Vesa
Jääskö, Irja-Liisa
Kaakko, Marja
Kerimaa, Jukka
Kuusela, Sakari
Lampela, Ritva

ei

tyhjiä

poissa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Lepojärvi Sakari
Lääkkö, Eeva
Nikurautio, Jukka
Nurmi, Marjo
Rimpisalo, Risto
Saariniemi, Jarmo
Saastamoinen, Pirkko
Sassi, Salla
Uusitalo, Sirpa
Uusitalo, Teemu
Vapa, Marko
Varonen, Leena

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Varajäsenet
Kerttu Heikkinen
Tauno Häkkinen
9

1
1
9

0

7

Kirkkoneuvoston esitys ei saanut äänestyksessä määräenemmistöä, joten tarjousta ei
hyväksytty.
KN 18.2.2019 /§ 43
Honkamaan myyntiä on käsitelty kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa useamman
vuoden ajan. Asian valmisteluun ja käsittelyyn on käytetty paljon aikaa ja rahaa. Samaan aikaan Honkamaan ylläpidosta on kertynyt kuluja n. 30 000 €/vuosi. Edellisen
kerran asiaa käsiteltiin kirkkovaltuustossa syyskuussa 2017. Käsittelyssä kirkkovaltuusto hylkäsi jätetyn ostotarjouksen äänestyksen jälkeen.
Honkamaan leirikeskuksen käyttö on hiljalleen hiipunut ja vuoden 2016 jälkeen siellä
ei ole pidetty leirejä. Majoitus-, sauna- ja Wc-rakennusten kunto on niin huono, ettei
se enää olisi edes mahdollista. Myös 2005 rakennettu keittiö- ja ruokalarakennus on
osoittautunut epäkäytännölliseksi ja liian pieneksi. Käyttämättöminä seisovat rakennukset kuluttavat koko ajan lisää, mitä pitempään niitä pidetään.
Leirikeskuksen suhteen on siten pikaisesti tehtävä joku päätös, koska tällä tavalla ei
voida enää jatkaa. Mahdollisuuksia on teoriassa kolme:
1. Päätetään Honkamaa myyntiin ja sitoudutaan hyväksymään asiallinen ostotarjous.
2. Päätetään investoida Honkamaahan ja rakentaa uudet majoitustilat sekä sauna-,
WC- ja peseytymistilat. Majoitustiloissa on oltava kunnolliset kokoontumis- ja opetustilat.
3. Päätetään purkaa rakennukset. Hirsirunkoisille rakennuksille saattaisi löytyä ostaja.
Käytännössä vaihtoehto 2 on poissuljettu. Panostus rakentamiseen tulisi olemaan
huomattava. Siihen ei kannata ryhtyä, koska yleinen suuntaus seurakunnilla on hankkiutua eroon omista leirikeskuksista ja muutenkin vähentää kiinteistöjä. Lisäksi seurakunnalla on muissakin kiinteistöissä runsaasti korjaustarpeita.
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Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. laittaa Honkamaan leirikeskuksen myyntiin alkukesästä.
2. että myynnissä käytetään välittäjän OP-kiinteistökeskusta.
3. myynnissä tavoitehinnaksi asetetaan 70 000 €
4. antaa talouspäällikölle oikeuden neuvotella OP-kiinteistökeskuksen kanssa muista
myyntiin liittyvistä asioista.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
KN 29.4.2019/§ 82
Honkamaan leirikeskuskiinteistöstä on jätetty ostotarjous. Tarjouksen jättäjä on perustettavan yhtiön lukuun Alessandro Maccari ja Simona Pinco. Tarjoushinta on 72 000
euroa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Alessandro Maccarille ja Simona Pincolle myydään Keminmaan Lautiosaaressa noin 30 km Sompujärven suuntaan sijaitseva, Honkamaa 56:2 –tilaan kuuluva, karttaliitteessä tarkemmin merkitty n.
4,1 ha suuruinen määräala rakennuksineen 72 000 euron kauppahinnalla seuraavin ehdoin:
KAUPPAKIRJA
Tällä kauppakirjalla Keminmaan seurakunta myy ja luovuttaa Alessandro Maccarille
ja Simona Pincolle Keminmaan Lautiosaaresta noin 30 kilometriä Sompujärven suuntaan sijaitsevan, Honkamaa 56:2 –tilaan kuuluvan, karttaliitteeseen tarkemmin merkityn n. 4,1 hehtaarin suuruisen määräalan rakennuksineen. Määräala on merkitty karttaliitteeseen. Kaupan ehdot:
Kauppahinta
Seitsemänkymmentäkaksi tuhatta (72 000) euroa.
Maksuehdot
Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan laskua vastaan 14 päivän kuluessa
kaupanteosta Keminmaan seurakunnan pankkitilille. Mikäli kauppahinnan suoritus
viivästyy, on ostajan maksettava maksamattomalle kauppahinnalle tai kauppahinnan
maksamattomalle osalle laissa määräytyvä vuotuinen korko kaupantekopäivästä maksupäivään.
Muut ehdot
1
2

Määräalan omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle heti, kun kauppahinta
on kokonaisuudessaan maksettu.
Ostaja on tutustunut kaupan kohteeseen ja hyväksyy sen nykyisessä kunnossa.
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3
4
6

Kauppaa ei seuraa mitään kalastus-, vesi- eikä muitakaan oikeuksia kantatilan
yhteisiin.
Määräala myydään muista rasituksista ja kiinnityksistä vapaana.
Ostaja vastaa tästä kaupasta aiheutuvasta julkisen kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuskuluista sekä varainsiirtoverosta.

Päätöksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö Kirkkolaki 9 luku 3 §: Vähintään kaksi kolmasosa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä. Päätös on myös alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi Kirkkolaki 14 luku 4 §: Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuten luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Kirkkohallituksen vahvistuspäätös on lainvoimainen tai varauksen katsotaan rauenneen. Kirkkoneuvosto voi
pätevästä syystä pidentää määräaikaa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Kirkkoneuvoston alaisten työntekijöiden kesälomien myöntäminen
Kirkkojärjestys 8 § (12.11.2010/1009 v. 2012). Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin
määrätä, myöntää:
1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman seurakunnan
muun kuin papin viran haltijalle;
2) yhteinen kirkkoneuvosto virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille;
3) kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan sekä enintään kahden kuukauden pituisen
virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle;
Viranhaltijat/työntekijät ovat anoneet kesälomaansa kokouksessa jaettavien liitteiden
mukaisesti. Liite sisältää myös papiston vapaa-aikasuunnitelman kesä-elokuuksi 2019,
joka on tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy lomat työntekijöiden anomuksen mukaisesti.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
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Muut asiat
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston apuraha
Kirkkoneuvosto päätti 2.2.2019 hakea Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston apurahaa 40 000 € vanhan kirkon pyhimyspatsaiden kunnostamiseen. Rahastosta ilmoitettiin 8.4.2019, että apurahaa ei ole myönnetty.
Kirkkohallituksen toimittama kk-raportti
Kirkkohallitus lähettää kuukausittain seurakuntiin raportin, jossa on tilastotietoa seurakunnan jäsenmäärästä, toiminnasta ja taloudesta. Ari Rautakoski kertoi raportista
tietoja maaliskuun lopun tilanteesta. Seurakunnan jäsenmäärä oli 6477 maaliskuun lopussa, kun se vuoden 2018 lopussa oli 6490.
Vapaaehtoisten muistaminen
Kirkkoneuvosto toivoi, että kaikkia vapaaehtoisia muistetaan jollain tapaa ja tasapuolisesti.
Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään 3.6.2019.
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Muutoksenhakuohje

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.

Pöytäkirjan pykälät: 71, 72, 76, 77, 82
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: 70, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 83
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät: 78

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: PL 24, 94401 Keminmaa
Telekopio: 016-271686
Sähköposti: keminmaa©evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 70, 73, 74, 75, 79, 81

Oikaisuvaatimuksen sisältö

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.
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

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
1
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
tekeminen
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, Keminmaa
Postiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tekeminen
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole hankintayksikön
hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130
§:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on
saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä
siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta,
jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin,
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin
hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

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 viraston aukioloajan päättymistä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

