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Kirkkovaltuusto
KOKOUSTIEDOT

Kokousaika

maanantai 27. maaliskuuta 2017 klo 17:30 – 19:11

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet

läsnä/poissa

Päätöksentekijät (23)

Paula Aaltonen
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jarkko Hannunen, puheenjohtaja
Juhani Heusala
Vesa Joutsenvaara
Irja-Liisa Jääskö
Marja Kaakko
Jukka Kerimaa
Sakari Kuusela
Ritva Lampela
Sakari Lepojärvi
Eeva Lääkkö
Jukka Nikurautio
Marjo Nurmi
Risto Rimpisalo
Jarmo Saariniemi
Pirkko Saastamoinen
Salla Sassi
Sirpa Uusitalo
Teemu Uusitalo
Marko Vapa
Leena Varonen

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Varajäsenet
Kerttu Heikkinen

läsnä

kirkkoneuvoston pj. Sanna Komulainen
apulaistalouspäällikkö Anni Karvonen
talouspäällikkö Juha Nykänen

läsnä
läsnä, sihteeri
läsnä

Jarkko Hannunen, puheenjohtaja

Anni Karvonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 27.3.2017

Ari Aho

Marjo Appelgren

Muut

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla
kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 14.-20.3.2017 virastoaikana klo 9.00-15.00. Pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 28.3.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 28.3.2017
Anni Karvonen, apulaistalouspäällikkö
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ALKUTOIMET

13
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus…

14
Laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden
toteaminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 § Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen
toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.

KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8:5, Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouksesta on postitettu 14. maaliskuuta 2017 kullekin kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenelle kirjallinen
kutsu asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 14.-27.3.2017.

Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

15
Työjärjestyksen
hyväksyminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 § Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja
käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana
on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätös:
Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

16
Pöytäkirjan
tarkastajien ja
ääntenlaskijoiden
valitseminen

Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 § Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ari Aho ja Marjo Appelgren.
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Tilinpäätös 2016
KN 27.2.2016/§ 32
Arkiston säilytysyksikkö 02.02.01.01:4
Tilinpäätös:
1) Tasekirja
2) Muut tilinpäätösasiakirjat
3) Tilinpäätöksen tarkastusasiakirja
Tilinpäätös on muotosidonnainen. Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään mm.
talouspäällikön viran johtosäännössä, kirkkoneuvoston ohjesäännössä,
taloussäännössä ja kirkkojärjestyksessä. Lisäksi Kirkkohallitus on antanut täsmentäviä
ohjeita tilinpäätöksen sisällöstä ja esittämistavasta.
***
Talouspäällikön viran johtosääntö 4 §.: Talouspäällikön tehtävänä on... 6. huolehtia
siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomukset laaditaan säädetyssä ajassa;
***
Kirkkoneuvoston ohjesääntö:
5 luku
Erinäisiä määräyksiä
11 §
Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan
edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa samanaikaisesti edellisen
vuoden tilinpäätöksen kanssa.
Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat asiat:
1) selvitys seurakunnan hallintoelinten kokoonpanosta ja toiminnasta;
2) tilastot seurakunnan väestössä tapahtuneista muutoksista;
3) selostus tilastotietoineen seurakuntatyöstä;
4) selostus seurakunnan huomattavista rakennus- ja kunnostustöistä;
5) selostus seurakunnan omaisuuden ja talouden hoidosta sekä kirkkoneuvoston
arvio seurakunnan talouden kehityksestä ja tiedot seurakunnan merkittävimmistä
suunnitelmista ja niiden aiheuttamasta rahoitustarpeesta;
6) ilmoitus seurakunnan vakuutuksista; sekä
7) selostus kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpanosta.
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Taloussääntö
***
22

§

Tilinpäätös

Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja
sisältää
- toimintakertomuksen,
- tilinpäätöslaskelmat,
- tilinpäätöksen liitetiedot,
- allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä sekä
- luettelot ja selvitykset.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään pysyvästi. Tilinpäätöstä
varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn ajan.
Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö.
Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
KJ 15:9,3: Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä.
KJ 9:6: Kirkkoneuvoston velvollisuus laatia toimintakertomus
Kkh yleiskirje 38/2008: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laadinta
Kkh yleiskirje 23/2006: Seurakunnan ja seurakuntayhtymän konsernitaseen laatiminen

***
KJ 15:9:2: Kultakin varainhoitovuodelta on laadittava tilinpäätös. Sen
valmistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Tilinpäätös on ollut työntekijöiden nähtävillä intrassa 19.2.2016 alkaen.
Talouspäällikön esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2016 tilinpäätös. Esitetään tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2016 tilinpäätös. Luovutetaan tilinpäätös
tilintarkastajan tarkastettavaksi. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös tarkastuksen
jälkeen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
KV 27.3.2017/§ 17
Kirkkovaltuuston päätös:
Vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin siirtää alijäämä
edellisen vuoden yli-/alijäämä -tilille.
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18
Tilintarkastuskertomus, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
KN 13.3.2017/§ 52

Talouspäällikön esitys:

5
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Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapaudesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.3.2017/§ 18
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin.

19
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.
KV 27.3.2017/§ 19
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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20
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
talousarvion 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.
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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.
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.
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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.
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
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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

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
Palkkakirjanpidon tapahtumat siirretään seurakunnan kirjanpitoon.

järjestelmässä.

KL 22:2,1 8 kohta

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).
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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.

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.
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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.
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
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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
arkistonmuodostussuunnitelmaksi

Päivitetty

malli

seurakunnan

arkistosäännöksi

ja

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.
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.
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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
riippumattomaksi. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

tilivelvollisista

Tilintarkastuksen toimittamisesta säädetään KL 15:4:ssä ja KJ 15:7 ja 8:ssä

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.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvosto päätti käydä läpi ohje- ja
johtosäännöt sekä testamenttivarojen säännöt lähitulevaisuudessa.
KN 27.3.2017/§ 20
Kirkkovaltuuston päätös:
Keminmaan seurakunnan taloussääntö hyväksyttiin yksimielisesti.
21
Lähetyssihteeri
KN 23.1.2017 / 25§
Keminmaan ja Tornion seurakuntien välillä on ollut puhetta yhteisen lähetyssihteerin
palkkaamisesta. Ajatuksena on palkata työntekijä molempiin seurakuntiin 50
prosenttisesti.

Periaatepäätösten jälkeen yhteisestä työntekijästä on laadittava sopimus. Tornion
toivomus on, että Keminmaa vastaa palkan maksusta ja toimii työnantajana. Tornio
maksaa oman osuutensa laskua vastaan. Tehtävä olisi 2 vuoden määräaikainen.
Kirkkoherran esitys:
Lähdetään mukaan yhteisen lähetyssihteerin palkkaamiseen. Laaditaan sopimus
yhdessä Tornion seurakunnan kanssa.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Asia jätettiin pöydälle valmisteltavaksi.
KN 27.2.2017
Tornion seurakunnan kanssa on alustavasti sovittu lähetyssihteerin työpanoksen
jakamisesta seuraa:
Keminmaan seurakunta toimii työnantajana ja hoitaa henkilön palkanmaksun.
Viranhaltija tekee 50% työstä Keminmaan seurakunnassa ja 50% Tornion
seurakunnassa.
Kustannukset jaetaan samassa suhteessa seurakuntien kesken ja Keminmaan
seurakunta laskuttaa palkkakustannukset sivukuluineen Tornion seurakunnalta.
Työ järjestetään siten, että henkilö on kokonaisen päivän yhdessä toimipaikassa, eikä
siirry päivän aikana seurakunnasta toiseen.
Virka alkaa mahdollisimman pian.
Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Alempi
korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.
Lähetyssihteerin tehtäviin kuuluu
• yhteydenpito lähetysjärjestöihin ja lähetteihin kentällä
• lähetyksen vapaaehtoistoimijoiden organisointi ja ohjaus
• osallistuminen seurakunnan toimintaan lähetyksen työalavastaavana
• oman työalan johtokunnan sihteerinä toimiminen
• muut työnantajan määräämät tehtävät
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että perustetaan lähetyssihteerin määräaikainen virka 2
vuodeksi. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika. Työ on hengellistä työtä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.3.2017/§ 21
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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22
Uusi pappila
Kirkkovaltuuston käsittely 14.11.2016
KN 11.7.2016/124
Nyt kun uusi pappila tyhjenee, on seurakunnalla mahdollisuus miettiä rakennuksen
tulevaa käyttöä.
Rakennus on kooltaan varsin suuri, 425 m² ja siinä on huonetiloja seuraavasti:

Rakennus sijaitsee ehkäpä kuntakeskuksen parhaalla paikalla. Tontti on pinta-alaltaan
lähes 10.000 m² ja se ulottuu Kemijoen rantaan asti, jossa on oma uimapaikka.
Talouspäällikön esitys:
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Keskustellaan uuden pappilan tulevasta käytöstä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin teettää uudessa pappilassa laaja kuntotarkastus.
’’’
KN 31.10.2016
Uusi pappila on tyhjillään. Rakennus ei ole vielä purkukuntoinen. Laajan
kuntotarkastuksen tekeminen ei ole tarpeellista.
Tosiasia on, että seurakunta ei rakennusta tarvitse eikä sitä ole järkevä ylläpitää.
Seurakunnan ei kannata suorittaa rakennuksessa mitään korjaustoimenpiteitä.
Asuntoja on työntekijöille tarjolla yleisiltä asuntomarkkinoilta ja nykyiset toiminnot
voidaan ylläpitää muissa seurakunnan omistamissa tiloissa. Asian periaatteet
kannattaa ratkaista pikimmiten rakennuksesta aiheutuvien ylläpitokulujen vuoksi

Vaihtoehtoja on ainakin
• rakennus puretaan, jos tontista ei olla valmiita luopumaan
• rakennus myydään nykyisessä kunnossaan ja alueelta myydään tai vuokrataan
(pitkäaikaisella sopimuksella) rakennuspaikaksi 1000 – 2000 m²:n suuruinen
määräala; tarvitaanko suostus kunnalta?
• rakennus myydään nykyisessä kunnossaan ja alueelta myydään tai vuokrataan
tontti (pitkäaikaisella sopimuksella) rantaan asti.
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Asia käynnistyminen edellyttää rakennuksen ja rakennuspaikan arvioinnilla, kun
on päätetty, vuokrattavan tai myytävän rakennuspaikan suuruudesta tai
kirkkovaltuusto päättää rakennuksen purkamisesta.
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että seurakunta tarjoaa lehti-ilmoituksella myytäväksi
uuden pappilan nykyisessä kunnossaan ja rakennusta varten vuokrataan 2000 m²:n
suuruinen määräala 50 – 60 vuodeksi. Pyydetään rakennuksen myyntiä varten
hinta-arvio sekä määräalasta arvio vuokran määrittelemiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Sakari Kuusela poistui kokouksesta klo 19:10. Päätettiin yksimielisesti esittää
talouspäällikön esityksestä poiketen kirkkovaltuustolle, että uusi pappila puretaan.
Sakari Kuusela palasi kokoukseen klo 19:15.
KV 14.11.2016/24
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätettiin jättää asia yksimielisesti pöydälle ja palauttaa se kirkkoneuvoston uuteen
valmisteluun.
***
KN 27.2.2017 / 37§
Uuden pappilan vuokraamista syksyyn 2017 asti on myös tiedusteltu sijoituslasten
leiritoimintaan.
Olosuhteet edellisen käsittelyn jälkeen eivät ole muuttuneet. Rakennus on ollut
tyhjillään koko talven. Seurakunta ei sitä tarvitse.
Jos Uuden pappilan noin yhden hehtaarin tontti halutaan säilyttää seurakunnan
omistuksessa, ainoa vaihto on rakennuksen purkaminen, koska seurakunta ei
rakennusta tarvitse, eikä sitä taloudellisessa mielessä kannata vuokrakäyttöön ryhtyä
kunnostamaan. Tyhjillään sitä ei myöskään kannata pitää. Jos rakennus halutaan
myydä, on siihen liitettävä koko tontti rantaan asti, jotta se ostajia kiinnostaa.
Myyminen edellyttää lisäksi kaavamuutosta. Nykyisessä asemakaavassa alueen
kaavamerkintä on YK (Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten
korttelialue).
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Talouspäällikön esitys:
Esittelyssä mainittujen syiden perusteella esittää kirkkovaltuustolle uudelleen, että
uusi pappila puretaan.
Talouspäällikkö muutti esitystään keskustelun kuluessa siten, että käynnistetään
valmistelut koko tontin kaavamuutokselle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.3.2017/§ 22
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23
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.
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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.

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.
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24
Määräalojen myyminen Laddies Oy:lle
KN 27.2.2017/§ 39
Kirkkoneuvosto päätti 23.1.2017 esittää kirkkovaltuustolle, että Palmorata Oy:lle
myydään Keminmaan kunnan Kirkonkylän rakennuskaava-alueelta Heikkilä II RN:o
14:80 –tilaan kuuluva 2662 m²:n ja Heikkilä III RN:o 38:9 –tilaan kuuluva 707 m²:n
suuruinen määräala 20214 euron hinnalla.
Perusteluina kauppahinnalle kirkkoneuvosto totesi, että vastaava puistoalue myytiin
kyseisen alueen läheisyydestä Asunto Oy Laurilan Puistolle (maaliskuussa 2013,
indeksi 1889) 4,56 euron neliömetrihintaan. Neliömetrihinta indeksillä tarkistettuna
marraskuuhun 2016 (1921) on 4,63 euroa. Hintaehdotus on laskettu 6 €/m² mukaisesti.
Hintaa alentavana on otettu huomioon se, että kyseinen tontti on ollut vuokralla
3.6.1980 alkaen.
Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen Palmorata Oy on myynyt rakennuksen Laddies
Oy:lle, jolle myös maa-alueen vuokraoikeus on siirtynyt. Tästä syystä Palmorata Oy:n
ostotarjous raukeaa.
Ostotarjous
Ostotarjous Keminmaan seurakunnan Väylätie 10:ssä sijaitsevasta tontista.
(Keminmaan kunnan Kirkonkylän rakennuskaava-alueella, Heikkilä II RN:o
14:80(241-404-14-80) –tilaan kuuluvan, 2662 m²:n ja Heikkilä III RN:o 38:9 (241404-38-9) –tilaan kuuluvan, 707 m²:n suuruinen määräala). Tarjoamme
kauppahinnaksi 20214 euroa.
Ostaja: Laddies Oy, Y-tunnus…
Timo Halttu Laddies Oy
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että Laddies Oy:lle myydään Keminmaan kunnan
Kirkonkylän rakennuskaava-alueelta Heikkilä II RN:o 14:80 –tilaan kuuluva 2662
m²:n ja Heikkilä III RN:o 38:9 –tilaan kuuluva 707 m²:n suuruinen määräala seuraavin
ehdoin:
KAUPPAKIRJA
Myyjä
Ostaja
Kaupan
kohde

Keminmaan seurakunta, Rantatie 61, 94400 KEMINMAA (Y –tunnus 0191263-)
Laddies Oy, osoite… (Y-tunnus … )
Keminmaan kunnan Kirkonkylän rakennuskaava-alueella, Heikkilä II RN:o 14:80
(241-404-14-80) –tilaan kuuluvan, 2662 m²:n ja Heikkilä III RN:o 38:9 (241-40438-9) –tilaan kuuluvan, 707 m²:n suuruisen määräalan. Määräala on merkitty
karttaliitteeseen.
Kaupan ehdot:
Kauppahinta Kauppahinta on kaksikymmentätuhattakaksisataaneljätoista (20214) euroa.
Maksuehdot

Kauppahinta on maksettava kokonaisuudessaan laskua vastaan 14 päivän kuluessa
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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
6
7

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.
Myyjä vastaa kaupanvahvistuspalkkion maksamisesta.
Kauppaa ei seuraa mitään irtaimistoa eikä kaupan yhteydessä ole tehty eri
sopimus irtaimen omaisuuden myynnistä.
Kyseisen tontin 3.6.1980 alkanut vuokrasopimus päättyy kaupantekohetkellä
Ostaja vastaa vuoden 2017 kiinteistöverosta.

Karttaliite
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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:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KV 27.3.2017/§ 24
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys sai määräenemmistön ja se hyväksyttiin.

25
Talousarvion muutos
KN 27.2.2017/§ 44
Investointisuunnitelmat 2017
Investointeihin on varattu määrärahoja seuraavasti
Hautausmaan maansäilytyspaikka
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti
Autotallin vesikaton uusiminen
Kirkon palohälytysjärjestelmien peruskorjaus
Vanhan pappilan piha-alueen asfaltointi

25.000 €
20.000 €
20.000 €
20.000 €
15.000 €

Hautausmaan maansäilytyspaikan rakentaminen on saatettava loppuun.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.3.2017 tulevat käsiteltäväksi asfaltointitarjoukset,
joita on pyydetty kolmelta yritykseltä. Uuden kirkon palo- ja murtohälytysjärjestelmät
on jo peruskorjattu ja peruskorjaus ja investointi maksetaan vartiointipalvelujen
kuukausimaksujen yhteydessä.
Talouspäällikön esitys:
Siirretään autotallin vesikaton uusimiseen, kirkon palohälytysjärjestelmien
peruskorjaukseen sekä vanhan pappilan piha-alueen asfaltointiin varatut 75.000 euroa
vanhan pappilan nuorisotilojen korjaustyöhön lisämäärärahana.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin yksimielisesti esittää talousarvion muutos kirkkovaltuustolle.

KV 27.3.2017/§ 25
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Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26
Kipa –muotoinen talousarvion tuloslaskelma- ja käyttötalousosa
KN 27.2.2017/§ 43
Kipaan liittymisen myötä vuoden 2017 talousarvion Pääkirjatilien (kirjanpitotilien)
numerointi on nelinumeroisesta kuusinumeroiseksi.
Kustannuspaikkojen (tehtäväalueiden) numerot ovat muuttuneet kaksinumeroisesta
kymmennumeroiseksi.
Kustannuspaikat ovat pysyneet samoina, paitsi hautatoimen pääluokassa kaikki menot
ja tulot käsitellään Kirkkohallituksen ohjeen mukaan yhdellä kustannuspaikalla,
”Hautausmaakiinteistöt”. Kipaan siirryttäessä erillisistä kiinteistökohtaisista
jaotteluista on luovuttu. Kirkkovaltuuston hyväksymät määrärahat on siirretty
sellaisenaan Kipa järjestelmään, joten muutos on tekninen.
Talouspäällikön esitys:
Merkitään Kipa –muotoon muunnettu talousarvion käyttötalouden ja tuloslaskelman
numeeriset osat tiedoksi ja esitetään ne kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kipa-muotoisen talousarvion käyttötalouden ja tuloslaskelman numeeriset osat
annettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle ja ne päätettiin esittää tiedoksi myös
kirkkovaltuustolle.
KV 27.3.2017/§ 26
Kirkkovaltuuston päätös:
Kipa-muotoisen talousarvion käyttötalouden ja tuloslaskelman numeeriset osat
annettiin tiedoksi kirkkovaltuustolle.
27
Kappalaisen virka
KN 17.3.2017/§ 69
Tuomiokapitulia on pyydetty keskeyttämään Keminmaan seurakunnan kappalaisen
viran täyttöprosessi viran rekrytoinnin haasteellisuuden takia. Tästä syystä esitetään
kirkkovaltuustolle kappalaisen viran lakkauttamista ja seurakuntapastorin viran
perustamista. Teologian maistereita on runsaasti ja jotka hakevat pappisvihkimystä.
Kappaisen virkoihin hakijoita on ollut huomattavasti vähemmän.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että kappalaisen virka lakkautetaan.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran
määräyksestä. Hän muutti esitystä siten, että esitetään kirkkovaltuustolle ja edelleen
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että kappalaisen virka lakkautetaan.
Ritva Lampela esitti, Sirpa Uusitalon kannattamana, että esitetään kirkkovaltuustolle,
että virka jätetään toistaiseksi täyttämättä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Ritva Lampelan esityksen yksimielisesti.
KV 27.3.2017
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
28
Seurakuntapastorin viran perustaminen
KN 17.3.2017/§ 70
Seurakunnan tarve on jäsenmäärään perustuen kolme pappia. Jäsenmärän kehityksessä
ei ole nähtävissä lyhyellä aikavälillä merkittävää muutosta. Seurakuntamme syntyvyys
ja kuolleisuus ovat melko lailla saman suuruisia.
Kappalaisen virkamme on ollut kaksi kertaa haussa. Molemmilla kerroilla hakijoita on
ollut yksi.

Kirkkoherran esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle perustetavaksi seurakuntapastorin virka.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran
määräyksestä.
Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että perustetaan seurakuntapastorin
määräaikainen virka 2 vuodeksi 1.6.2017 alkaen.
KV 27.3.2017
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys sai kirkkovaltuustossa määräenemmistön ja se hyväksyttiin yksimielisesti.
29
Aloitteita
Kirkkovaltuuston päätös:
Aloitteita ei ollut.
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Valitusosoitus
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:
23, 26 ja 29.
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Virka-aika: klo 8.00 – 16.50
Posti-osoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 ja 28

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälä: 24

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
30 päivää
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– 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

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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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 (548/2007) 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 yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §: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.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa
2000 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

