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62 §

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 3 §:
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää alkuhartauden
Puheenjohtaja Osmo Huhta toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.

KIRKKOVALTUUSTO:
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki piti alkuhartauden, jonka yhteydessä vietettiin rukoushetki
rovasti Ari Juntusen muistolle.
Puheenjohtaja Osmo Huhta totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 18.50.
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63 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7: 4 § 1 mom.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8: 5 § 1 - 2 mom.
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.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1: 8 §
Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista,
johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston
päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle
asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen
käsittely tapahtuu vuoden kuluessa
Kokouksesta on postitettu to 07.12.2017 kullekin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenelle
kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Asialista on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 07.12.2017.

VIITE:

Kirkkovaltuuston työjärjestys (kv 09.01.2007 § 4)
Kokouksen alussa tulee todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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64 §

Käsiteltävät asiat
62 § Kokouksen avaus
63 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
64 § Käsiteltävät asiat
65 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
66 § Hautapaikkamaksut ja muut hautauksiin liittyvät maksut alkaen 1.1.2018
67 § Hautasijojen pidennysmaksut
68 § Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmat
69 § Taloussihteerin viran lakkauttaminen
70 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
71 § Kokouksen päättäminen
72 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.
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65 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 4 §:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Toivo Höynälä ja Outi Juntti

KIRKKOVALTUUSTO:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Toivo Höynälä ja Outi Juntti.
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66 §

Hautapaikkamaksut ja muut hautauksiin liittyvät maksut alkaen 1.1.2018
KIRKKONEUVOSTO 28.09.2017 § 167:
Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin. Laki on
tullut voimaan 19.12.2012. Lakimuutoksen mukaan hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan
huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä
säädetään. Näin ollen muutoksella ei ole vaikutusta hautaustoimilaissa säädettyyn samamaksuisuusperiaatteeseen,
maksujen
perusteiden
kuuluu
olla
samat
kaikille
paikkakuntalaisille. Ulkopaikkakuntalaisilta perittävät maksut voivat olla korkeammat, mutta
tavoitteena on supistaa monissa seurakunnissa käytössä olevia kovin suuriksi katsottavia
eroja paikkakuntalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten maksuissa. Tavoitteena on myös pienentää
hautaustoimen maksujen eroja seurakuntien välillä. Rintamaveteraanit ja heidän puolisonsa
voidaan edelleen vapauttaa mainituista maksuista.
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli
valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien
lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.
Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien
valtionrahoituksella. Käytännössä maksutuotoilla tulee kattaa 20 - 25 % hautaustoimen
kokonaiskustannuksista.
Maksutuottoja ovat: haudan lunastusmaksut, hautauspalvelumaksut, vainajan
säilytysmaksut, muistomerkkien siirtomaksut, muut hautaustoimen maksut, kukkien
myynti ja hautojen kesähoitomaksut.
Maksujen määräämisessä lähtökohtana ovat seurakunnalle hautausmaan ylläpitämisestä ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset kirkkohallituksen yleiskirjeen
13/2012 liitteen 2 ”Kustannusten kohdentaminen hautaustoimelle” mukaisesti. Yleiskirjeen
mukaisesti muutoksena aiempaan on hautaan siunaamiseen ja muistotilaisuuden
järjestämiseen liittyvien tehtävien ja tilakustannusten erottaminen hautaustoimen
tehtäväalueilta. Hautaustoimen kustannuksina otetaan huomioon hautausmaahallinnon,
hautausmaa-kiinteistöjen ja varsinaisen hautaustoimen kustannukset poistoineen,
pääomakustannuksineen ja vyörytyskuluineen.
Hautaustoimen maksutuotot ovat vuonna 2016 olleet 102.805,49 euroa. Kulut ovat olleet
619.622,30 euroa. Tällä hetkellä maksutuotot kattavat 16,6 % menoista. Mikäli hintoja
korotetaan 5 - 10 %, maksutuotot kattavat 17,8 % menoista. Hautapaikoista perittäviin
maksuihin tehtävät korotukset tulisi tapahtua varovaisesti usean vuoden aikana. Muista
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee maksut periä palvelun tuottamisesta aiheutuvien
kustannusten mukaisesti. Koska palveluista perittäviä maksuja täytyy korottaa, niin myös
menoja täytyy tarkastella, että onko niissä karsimista.
jatkuu…
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Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaisesti maksutuottojen tulisi olla 20 – 25 % kokonaismenoista. Mikäli maksutuotot kattaisivat 20 % menoista, pitäisi maksutuottojen olla
123.924,47 euroa.
TP 2016
321000
321100
321300
321500
323100
323200

Haudan lunastusmaksut
Hautauspalvelumaksut
Säilytysmaksut
Muistomerkkimaksut
Kukkien myynti
Kesähoitomaksut
Maksutuotot

21512
30500
159
7176
7069
36390

korotus
10 %
10 %
5%
5%
5%
5%

tuloennuste
korotuksen jälk.
23663
33550
167
7534
7422
38209

102805

110546

Korotuksen jälkeen maksutuottoihin tulisi 7,5 % lisäystä.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uudet maksutuotot alkaen 1.1.2018.
Hautasijamaksujen osalta asia esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
LIITE:

hinnastot

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja hautasijamaksut esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 14.12.2017 § 66:
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.
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67 §

Hautasijojen pidennysmaksut
KIRKKONEVOSTO 02.11.2017 § 196:
Hautasijojen pidennysmaksuun vaikuttavat hautasijojen määrä ja pidennysvuosien määrä .
Tornion seurakunnassa hauta-ajan pidennysmaksut pohjautuvat paikkakuntalaisilta perittäviin
hautasijamaksuihin.
Tornion seurakunnassa on tehty päätös (KN 12.9.2016 § 134), että 5.sijasta alkaen hauta-ajan
pidennysmaksu määräytyy 4. sijan mukaisesti:
Haudan
hautasijojen määrä:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vuotuinen
pidennysmaksu:
4 €/vuosi
8 €/vuosi
13,60 €/vuosi
21,20 €/vuosi
28,80 €/vuosi
36,40 €/vuosi
44 €/vuosi
51,60 €/vuosi
59,20 €/vuosi
66,80 €/vuosi

Yllä oleva laskelma perustuu, siihen että paikkakuntalaisen vainajan hautapaikka maksu on
100 euroa. Ensimmäinen (1) varaus puolisolle on myös 100 euroa. Kolmas sija maksaa 140
euroa ja neljäs sija 190 euroa. Nämä yhteensä 530 euroa ja summa jaetaan 25 niin neljännen
sijan hautapaikan pidennysmaksu on 21,20 euroa.
Viides sija: 100+100+140+190+190=720 euroa ja tämä jaetaan 25 vuodella joten viidennen
sijan hautapaikka maksu on 28,80 euroa.
Kuudes sija: 100+100+140+190+190+190=910 euroa jaetaan 25 vuodella niin kuudennen
sijan hautapaikkamaksu on 36,40 euroa.
Seitsemäs sija ja aina kymmenenteen sijaan asti määräytyy samalla laskukaavalla.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.9.2017 § 167 hyväksynyt talouspäällikön esityksen,
että hautapaikkamaksuja hieman korotetaan. Päätös on perustunut siihen, että hautaustoimen
kustannukset pitäisi pystyä kattamaan hautaustoimen maksutuotoilla. Maksutuotoilla tulisi
kattaa 20 - 25 % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. (Kirkkohallituksen yleiskirje 22/2012
18.12.2012) mutta Tornion seurakunnassa maksutuotot kattavat vain 16,6 % menoista.
jatkuu..
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Koska hautapaikkamaksuja korotetaan niin se vaikuttaa myös hautasijojen pidennysmaksuihin seuraavalla tavalla:
Paikkakuntalaisen vainajan hautapaikka maksu on 110 euroa. Ensimmäinen (1) varaus
puolisolle on myös 110 euroa. Kolmas sija maksaa 154 euroa ja neljäs sija 209 euroa. Nämä
yhteensä 583 euroa ja summa jaetaan 25 niin neljännen sijan hautapaikan pidennysmaksu on
23,32 euroa.
Viides sija: 110+110+154+209+209=792 euroa ja tämä jaetaan 25 vuodella joten viidennen
sijan hautapaikka maksu on 31,68 euroa.
Kuudes sija: 110+110+154+209+209+209=1.119 euroa jaetaan 25 vuodella niin kuudennen
sijan hautapaikkamaksu on 44,76 euroa.
Seitsemäs sija ja aina kymmenenteen sijaan asti määräytyy samalla laskukaavalla.
Näin ollen uudet hautasijojen pidennysmaksut olisivat:
Haudan
hautasijojen määrä:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vuotuinen
pidennysmaksu:
4,40 €/vuosi
8,80 €/vuosi
14,96 €/vuosi
23,32 €/vuosi
31,68 €/vuosi
40,04 €/vuosi
48,40 €/vuosi
56,76 €/vuosi
65,12 €/vuosi
73,48 €/vuosi

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uudet hautasijojen pidennysmaksut alkaen 1.1.2018.
Esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy maksut.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 14.12.2017 § 67:
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.
Valitusosoitus liitteenä.
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68 §

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019 – 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmat
KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017 § 64: (RAAMI-kokous)
Kirjanpidon mukaan 2016 saatiin verotuloja yhteensä 4.452.830 euroa. Lisäys vuoden 2015
verotuloihin oli 40.171 euroa (+0,9 %).
Kirkollisverojen osuus 2016 oli 3.961.285 euroa. (v. 2015 4.041.727 euroa) ja vähenivät
80.442 eurolla vuodesta 2015 (-1,99 %). Valtionrahoitusta saatiin 436.512 euroa. Yhteisöverotuloja saatiin enää 55.033 euroa. Yhteisöverotuloja saadaan enää vähäisiä määriä
vuonna 2017.
Toimintatuottoja saatiin vuonna 2016 488.603 euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu saatavan
497.870 euroa, joten tavoitteesta jäätiin noin 9.000 euroa. Toimintatuotoilla katettiin 11,82 %
toimintakuluista.
Toimintakulut olivat 4.132.063 euroa. Toimintakuluja oli budjetoitu vuodelle 2016 4.187.376
euroa. Toimintakulut lisääntyivät 69.000 euroa vuodesta 2015 (1,69 %).
Toimintakate oli -3.643.460 euroa. Verotuloilla katettiin 81,82 % toimintakatteesta.
Vuosikate oli 530.340 euroa ja riitti hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka olivat
258.847 euroa. Vuosikate pieneni 117.253 euroa vuodesta 2015 (18,10 %).
Tornion seurakunnan omavaraisuusaste % on 94,94. Omavaraisuus mittaa seurakunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
Pääluokkien nettomenot vuonna 2016 olivat seuraavan laiset: seurakunnallinen toiminta 55
%, kiinteistötoimi 17 %, yleishallinto 16 % ja hautaustoimi 12 %.
Tilikauden tulos vuodelta 2016 oli +271.492,79 euroa. Vuoden 2015 tulos oli +386.618,95
euroa.
Vuoden 2016 tilinpäätös oli 122.652 euroa ylijäämäinen.
Lainaa ei seurakunnalla ole.
Raamiesityksen pohjana on vuosien 2014 - 2016 tilinpäätökset. Tavoitteena on, että vuoden
2018 talousarvio ei olisi alijäämäinen.
Arvio vuoden 2018 kirkollisverojen tuloksi on 3.890.000 euroa. Kirkollisverojen tulokertymää
on talouden taantuman, paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea
ennustaa.
Valtion rahoituksen osuuden oletetaan vuonna 2018 olevan noin 434.000 euroa.

LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2018 / TA-esitykset 2017
jatkuu…
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PYKÄLÄ
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 3.890.000 euron
kirkollisverotuloarvioon ja 434.000 saatavaan valtionrahoitustuloon. Luvut ovat suuntaa
antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää talousarvion laadinnassa toiminnan suunnittelua.
KIRKKOVALTUUSTO 07.06.2017 § 40:
LIITE:

Arvio verotuloista

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 02.11.2017 § 192:
Ennusteita vuodelle 2018:
Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna
2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua.
Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon
kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden
ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin
lähivuosina.
Inflaatio on ollut viime vuosina noin yhden prosentin ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5
prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma
kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen
prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu
samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa
palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30
prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.
Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys:
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset,
kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia
veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti.
Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos
pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja
kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria.
jatkuu…
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Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime
vuosina keskimäärin.
Tornion seurakunnan kirkollisverotulo arvion pohjana on vuosien 2014 - 2016 tilinpäätökset.
Tavoitteena on, että vuoden 2018 talousarvio ei olisi alijäämäinen.
Arvio vuoden 2018 kirkollisverojen tuloksi on 3.890.000 euroa. Kirkollisverojen tulokertymää
on paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea ennustaa. Vuonna
2016 saatiin kirkollisverotuloja 3.961.285 euroa. Kirkollisverotulojen arvio vuodelle 2018 on
noin 1,8 % pienempi kuin vuonna 2016. Syyskuuhun 2017 mennessä on kirkollisverotuloja
saatu 3.123.560 euroa. Marraskuussa tilitettyä määrää oikaistaan. Tornion seurakunnan
arvioitu ennakkopalautus on ennusteen mukaan 352.166 euroa.
Valtionrahoitus:
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain
mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon
keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.
Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114
miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa
käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa 2018.
Tornion seurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 430.018 euroa vuonna 2018, mikäli
kirkolliskokousmarraskuussa hyväksyy kirkkohallituksen esityksen. Tilitys tapahtuu kuukausittain 12 erässä.
Palkkakulut:
Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa
työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin (valtion,
kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään edelleen 30
prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien
aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.
Vuoden 2018 palkkoja budjetoitaessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään
30 prosenttia maksamatta.
jatkuu…
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Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista
saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvun pysyy nykyisellä
tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on talousarviossa varauduttava maltillisiin noin
0,5–1 prosentin suuruisiin palkankorotuksin.
Tornion seurakunnassa on palkankorotuksiin varauduttu 1 %:in korotuksella.
Tornion seurakunnan talousarvio vuodelle 2018:
Vuosikate on 1. ajossa (24.10.2017) +250.553,71 euroa. (vuonna 2017 vuosikate +162.224
euroa) Vuosikate on välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää jäljelle investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin.
Suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä -268.597 euroa. Tilikauden tulos -18.043,29
euroa.
Puretaan Alatornion kirkko peruskunnostukseen tehty 200.000 euron varaus vuoden 2018
tilinpäätöksessä. Poistopohjaan otetaan portaiden rakentamiskustannukset ja rännikorjaukset, jotka tehdään vuonna 2018. Poistoeron lisäys +138.843 euroa. Tilikauden ylijäämäksi jää +43.113,71 euroa (vuonna 2017 talousarviossa alijäämä -83.813 euroa) Raami
vuodelle 2018 on 5.000 euroa ylijäämäinen.
Vuoden 2018 talousarvio on ylijäämäinen 43.113,71 euroa. Toimintatuotot ovat 415.425
euroa (vuoden 2017 talousarviossa 402.867 euroa). Toimintakulut ovat 4.062.981,29 euroa
(vuonna 2017 toimintakulut 4.138.094 euroa) Vähennystä toimintakuluissa on 75.112,71
euroa.
Verotuskustannukset vuodelle 2018 ovat noin 60.000 euroa (ennakkotieto verottajan sivuilla
25.9.2017 summa 57.675 euroa). Keskusrahastomaksu on 196.295 euroa eli lähestulkoon
sama kuin vuonna 2017. Eläkerahastomaksu on noussut 36.232 euroa ja on vuonna 2018
196.295 euroa. Korkotuottoja on arvioitu saatavan 30.000 euroa (vuonna 2017 summa oli
40.000 euroa). Puunmyyntituloja on arvioitu saatavan 15.000 euroa.
Henkilöstökulut
Vuoden 2018 talousarvioon on otettu määrärahat 43 vakituiselle viran- ja toimenhaltijalle;
 papit 7
 kanttorit 3
 diakoniatyöntekijät 6
 perhetyöntekijä 1
 nuorisotyöntekijät 4
 lastenohjaajat 8
 toimistotyöntekijät 6
 hautausmaatyöntekijät 3
 seurakuntamestarit 3
 kiinteistöpäällikkö 1
 siivoojat 1
jatkuu…
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Lisäksi on otettu määrärahat sijaisille ja määräaikaisille työntekijöille;
 taloushallintoon (1 henkilö12 kk) (toimistotyöntekijä)
 toimistotyöntekijä (1 henkilö 3,5 kuukautta) (kirkkoherranvirasto)
 nuorisotyöntekijä (1 henkilö 100 % 12 kk, vakituinen virkavapaalla)
 kiinteistötyöhön (1 henkilö 2 kk ja 1 henkilö 12kk)
 kanttori (määräaikainen 1.3. – 31.12.2018)
 diakoniatyöntekijä (50 % 5kk ja 100 % 3kk)
Kiinteistöjen korjausesitykset
Kiinteistöjen käyttötalouden korjausesityksiä on vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 49.426
euroa (esityslistan liitteenä, § 195).
Investoinnit
Vuoden 2018 investointimenot ovat yhteensä 550.000 euroa (esityslistan liitteenä, § 195).
Suurin investointierä on Suensaaren seurakuntatalon korjaus 251.369 euroa.
Hankinnat
Hankinnat vuodelle 2018 on 90.847,99 euroa (esityslistan liitteenä, § 195).
Retket koti- ja ulkomaille
Retket koti- ja ulkomaille 12.654 euroa (esityslistan liitteenä, § 195)
Muuta huomioitavaa










Palkkakuluissa mukana diakoniatyölle sijainen 16.000 euroa (§ 193)
Taloustoimiston palkkakuluissa mukana työntekijän palkkakulut tammikuu-joulukuu
2018 (§ 187)
Lähetystyössä varattu 21.370 euroa ostopalveluihin toisesta seurakunnasta
(Lähetyssihteerin palkkakulut)
Rippikoulutyöhön varattu 4 emännän palkkakulut. Kaikki rippileirit Antinsaaressa
kesällä 2018
Nuorisotyöhön varattu palkkakulut sijaiselle (§ 185)
Tiedotuksen ja viestinnän talousarviosuunnitelmassa kuluja 44.121 euroa vähemmän
kuin vuonna 2017
Sairaalapapin palkkakuluihin varattu 13.000 euroa (oli myös 2017 talousarviossa
mutta ei toteutunut)
Tornion Seudun Oljenkorsi Ry;n avustus 1500 euroa sisältyy talousarvioon
Kemi-Tornion Merimieskirkon avustus 5000 euroa sisältyy talousarvioon
jatkuu…
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Taloussuunnitelma vuodet 2019 ja 2020
Taloussuunnitelma vuodet 2019 ja 2020 ovat ylijäämäisiä 52.614 euroa. Kirkollisverotuloennustetta vuodelle 2019 on hankala määrittää mutta varovainen arvio vuosille 2019 ja 2020
olisi 3.850.000 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös ja tuleva vuosi 2018 antaa suuntaa verotulon
kehitykselle. Valtionrahoituksen osuus todennäköisesti pysyy ennallaan 434.000 eurossa.
Suensaaren seurakuntataloon tehty investointivaraus 250.000 euroa ja Karungin seurakuntatalon varaus 100.000 puretaan tilinpäätöksessä 2019, koska tämänhetkisen suunnitelman
mukaan molemmat kohteet valmistuvat vuonna 2019.
Keskusrahastomaksuissa ja verotuskuluissa tuskin tapahtuu kovin suuria muutoksia.
Lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2018–2019
päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.
Vuoden 2019 investoinnit ovat 305.132 euroa ja vuoden 2020 investointeja 320.311 euroa
(liitteenä).

Tuloslaskelma (ulkoinen)

Budjetti 2018

TS 2019

TS 2020

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

415 425,00
-4 062 981,29
-3 647 556,29

400 425,00
-3 998 481,00
-3 598 056,00

400 425,00
-3 998 481,00
-3 598 056,00

4 324 000,00
-60 000,00
-392 590,00
30 000,00
-300,00
250 553,71

4 284 000,00
-60 000,00
-392 590,00
30 000,00
-300,00
260 054,00

4 284 000,00
-60 000,00
-392 590,00
30 000,00
-300,00
260 054,00

-268 597,00
-138 843,00
200 000,00
43 113,71

-287 512,00
-288 843,00
350 000,00
52 614,00

-287 512,00
+61 157,00
0
52 614,00

Verotulot
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Korkotuotot
Rahoitustuotot- ja kulut
Vuosikate
Poistot
Poistoeron lisäys-vähennys+
Varausten lisäys-vähennys+
Tilikauden ylijäämä
LIITTEET:

Budjetointiraportti vuosi 2018 tuloslaskelma pääluokat yhteensä
Talousarvioraportti TA 2018 ja TS 2019 – TA 2020
Kiinteistöjen korjaukset 2018
Investoinnit vuodelle 2018
Investoinnit taloussuunnitelmavuosille 2019-2020
Retket/matkat
Talousarvion raami 2018
Kalustohankinnat vuodelle 2018
1. ajo 24.10.2017.
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TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kiinteistöjen korjausesitykset ja investoinnit vuodelle 2018 on alustavasti käsitelty
Kirkkoneuvoston kokouksessa 28.9.2017. Taloussuunnitelmavuosien 2019 ja 2020
investoinnit ovat vielä käsittelemättä. Kirkkoneuvosto jatkaa keskustelua henkilöstön
määrästä, kiinteistöjen korjauksista, investoinneista, retkistä / matkoista, hankinnoista ja
verotuloista ja ohjeistaa valmistelijoita jatkovalmisteluihin.
KIRKKONEUVOSTO:
Kemi-Tornion Merimieskirkon avustusanomus hyväksyttiin.
Tornion Oljenkorsi ry:n avustusanomus hyväksyttiin.
Avustuskohteelta päätettiin pyytää vuosittainen toimintakertomus siitä, miten avustusvarat on
käytetty.
Suensaaren srk-talon ja Kivirannan srk-kodin tuolien päällystekankaat päätettiin hankkia
vuonna 2018 ja tuolien päällystys- ja korjaustyö päätettiin siirtää vuodelle 2019.
Talousarviosta päätettiin jättää pois:
- päiväkerhotyön tuoli ja säilytysjärjestelmä
- diakoniatyön pöytä
- Suensaaren srk-talon verhot
- Suensaaren olosalin kalusteiden pesu
Parasniemen srk-talon kaihtimet päätettiin sisällyttää kalustehankintoihin.
Nuorisotyön retket päätettiin palauttaa jatkovalmisteluun koska joiltakin osin seurakunnan 30
%:n osuus ylittyi. Samoin aikuistyön retki Kalajoen Miestenpäiville.
Alatornion kirkon porttipilareiden kunnostus hyväksyttiin (3200,- / alv 0%).
Toivo Höynälä poistui kokouksesta klo 18.15 §:n 195 käsittelyn kuluessa.
Edellä mainituin saatesanoin kirkkoneuvosto esittää talousarvion jatkovalmisteluun.
KIRKKONEUVOSTO 21.11.2017 § 211:
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Vuoden 2018 talousarviota on päivitetty seuraavalla tavalla:
- Suensaaren seurakuntatalon tuolien päällystys- ja korjaustyö (18.910 €) on siirretty vuodelle 2019.
- Kivirannan toimitilan tuolien päällystys- ja korjaustyö (1.910,59 €) on siirretty vuodelle
2019.
- Diakoniatoimiston pöytähankinta (500 €) on poistettu (Karungin seurakuntatalolta on
haettu pöytä toimistoon).
- Suensaaren olosalin kalusteiden pesu (1.620 €) on poistettu talousarviosta.
- Suensaaren seurakuntatalon pääsisäänkäynnin verhot (600 €) on poistettu talousarviosta.
- Päiväkerhon työtuoli tarvitaan (tarkistettu lastenohjaajilta) mutta määrärahaa on pienennetty 810 eurosta 400 euroon (+ alv).
jatkuu…
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Nuorisotyön retkien osallistumismaksuja on korotettu ja yhden retken osallistujamäärää
pienennetty. Retki tehdään seurakunnan omalla bussilla, joka myös pienentää matkakuluja. Nuorisotyön retkien kulut ylittyvät vieläkin reippaasti yli 30 %:n seurakunnan
maksaman osuuden. Nuorisotyö laatii anomuksen kirkkoneuvostolle. Liitteenä.
Kalajoen retken kulut Miestenpäiville on ennallaan. Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat
keskustelleet työntekijän kanssa, joka organisoi retkeä. Keskusteluun kannattaa kuitenkin
ottaa, ketkä retkelle osallistuvat.
Palkkojen tarkistukset huomioitu talousarviossa.
Projektityöntekijöiden (6 kk ja 3 kk) palkkakulut mukana talousarviossa.
Alatornion kirkonkellojen soittomekanismi 3.200 euroa lisätty hankintoihin. Soittomekanismin hankinta säästää seurakuntamestarin työaikaa, kun kellojen soiton voi ajastaa
tapahtumaan tiettynä kellonaikana. Silloin ei seurakuntamestarin tarvitse olla fyysisesti
paikalla.
Alatornion kirkon porttipielien kunnostus (4.540 euroa sis. alv, kustannusten nousuvarauksen ja yleiskustannukset) lisätty talousarvioon. Työ oli vuoden 2017 talousarviossa
mutta sitä ei ehditty tehdä.

Vuosikate on 2. ajossa (7.11.2017) +229.484 euroa. (vuonna 2017 vuosikate +162.224 euroa)
Vuosikate on välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää jäljelle investointeihin,
lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin.
Yhteenveto tuloslaskelmasta suunnittelukausilla 2018 - 2020

Tuloslaskelma (ulkoinen)

Budjetti 2018

TS 2019

TS 2020

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

434 300,00
-4 102 926,00
-3 668 626,00

400 425,00
-3 998 481,00
-3 598 056,00

400 425,00
-3 998 481,00
-3 598 056,00

4 324 000,00
-60 000,00
-392 590,00
30 000,00
-300,00
229 484,00

4 284 000,00
-60 000,00
-392 590,00
30 000,00
-300,00
260 054,00

4 284 000,00
-60 000,00
-392 590,00
30 000,00
-300,00
260 054,00

-268 597,00
-138 843,00
200 000,00
22 044,00

-287 512,00
-288 843,00
350 000,00
52 614,00

-287 512,00
+61 157,00
0
52 614,00

Verotulot
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Korkotuotot
Rahoitustuotot- ja kulut
Vuosikate
Poistot
Poistoeron lisäys-vähennys+
Varausten lisäys-vähennys+
Tilikauden ylijäämä

Vuoden 2018 talousarvio on ylijäämäinen 22.044 euroa. Toimintatuotot ovat 434.300 euroa ja
toimintakulut ovat 4.102.826 euroa.
Suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä -268.597 euroa. Tilikauden tulos -39.113 euroa.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20

Torstai 14.12.2017 klo 18.00 – 20.25
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
Kiinteistöjen korjausesitykset
Kiinteistöjen käyttötalouden korjausesityksiä on vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 49.426
euroa.
Investoinnit
Vuoden 2018 investointimenot ovat yhteensä 553.780 euroa.
Suurin investointierä on Suensaaren seurakuntatalon korjaus 251.369 euroa.
Hankinnat
Hankinnat vuodelle 2018 on 70.043 euroa.
Retket koti- ja ulkomaille
Retket koti- ja ulkomaille 11.155 euroa.
LIITE:

Nuorisotyön retket (anomus)
Toiminta- ja taloussuunnitelma-kirja 2018 - 2020 (ark.sarja: 2.1.1.)

KIRKKONEUVOSTO:
Reijo Naalisvaara saapui kokoukseen klo 15.03 §:stä 211 käydyn keskustelun aikana.
Nuorisotyön retkiin hyväksyttiin korotettu määräraha talouspäällikön esittämällä tavalla.
Aikuistyön retki (miesten retki) hyväksyttiin toteutettavaksi talousarvion laadintaohjeen
mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päätti, että jatkossakin talousarvion laadinnassa noudatetaan laadintaohjeen
mukaisia %-osuuksia retkiä suunniteltaessa. Hyvin perusteltujen anomusten pohjalta voidaan
määrärahoja korottaa.
Näillä saatesanoilla kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion vuodelle 2018 perusteluineen sekä
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2020 ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 14.12.2017 § 68:
LIITE:

Toiminta- ja taloussuunnitelma-kirja 2018 - 2020 (ark.sarja: 2.1.1.)
Talousarvioesittely / Soile Martikainen

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 21

Torstai 14.12.2017 klo 18.00 – 20.25
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

69 §

Taloussihteerin viran lakkauttaminen
KIRKKONEUVOSTO 14.12.2017 § 186:
Taloussihteeri on jäämässä eläkkeelle 1.3.2019. Taloussihteerin toimi on tällä hetkellä
virkasuhteinen. Viran hoitoon ei kuitenkaan kuulu julkisen vallan käyttöä. Taloussihteerin
tehtävä voi näin ollen olla joko virka- tai työsuhteinen.
Työsuhteiden ehtoja säätelee työsopimuslaki ja virkasuhteita kirkkolaki. Molempia koskee
soveltuvin osin Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus (KirVESTES). Kirkon
virkamiesoikeudelliset säännökset muuttuivat 1.6.2013, jolloin virkasuhteen ja työsuhteen erot
vähenivät. Työsopimussuhteisen taloussihteerin palkkaus ja tehtävänkuvaus eivät poikkea
virkasuhteisen taloussihteerin vastaavista.
Työsuhde perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Työsopimussuhdetta ei
perusteta tai lakkauteta kuten virkaa, vaan työsuhde syntyy työsopimuksen solmimisen myötä
ja on olemassa vain niin kauan, kuin työsopimus on voimassa. Työsopimuksella työntekijä
sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan
alaisen palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
Seurakunnissa ollaan siirtymässä virkasuhteista työsopimussuhteisiin. Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä 18/2017 (11.10.2017) oli palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksesta. Kirkkohallitukselta pyydettiin selvitystä mm. siirtymisestä virkasuhteisista
työsopimussuhteisiin.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että taloussihteerin virka lakkautetaan 1.3.2019. Esitetään asia edelleen kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Sari Juntura saapui klo 15.30 186 §:stä käydyn keskustelun kuluessa.
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 14.12.2017 § 69:
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Sivu 22

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Torstai 14.12.2017 klo 18.00 – 20.25
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

70 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan to 14.12.2017 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Aika:

To 21.12.2017 - pe 19.01.2018 klo 9.00 – 15.00

Paikka:

Tornion kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.

Ilmoitus nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla to 21.12.2017 – pe
19.01.2018 klo 9.00 – 15.00.
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23

Torstai 14.12.2017 klo 18.00 – 20.25
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

71 §

Kokouksen päättäminen
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää iltahartauden ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

KIRKKOVALTUUSTO:
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki piti iltahartauden ja puheenjohtaja Osmo Huhta päätti
kokouksen klo 20.25.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24

Torstai 14.12.2017 klo 18.00 – 20.25
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

72 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
perusteet hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät … 62-66 §:t ja 70-72 §:t
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet...............................
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät...........................................................
VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
viranomainen Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
ja valitusaika Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Valitusaika
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu (PL 189)
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
30 päivää
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
30 päivää
Kirkollisvalitus, pykälät: 67-69 §:t
Hallintovalitus, pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät…
Käyntiosoite: Ojakatu 1 (PL 85)
Postiosoite: 90100 OULU (90101 OULU)
Kirkkohallitus, pykälät.......................................
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät..................................
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

30 päivää

30 päivää

30 päivää

