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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Laulettiin virrestä 525: 1-3. Seurakunnan
strategiatyöskentelyn pian alkaessa vs. khra kertoi kyseisen virren ’strategian’
olevan yksinkertainen luottamus Luojaan. Luottamukseen liittyen hän luki
Psalmista 27 ja lausui Helluntaipäivän rukouksen, Pyhän Hengen rukouksen.
12 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
13 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kuulutus ja asialista kirkkovaltuuston kokouksesta ovat olleet nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 28.5.-6.6.2019. Kokouskutsut
valtuutetuille on lähetetty 29.5.2019.
Esitys: Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on KJ 8:5 §:n ja
kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja
että se jäsenmäärältään on KL 7:4 §:n mukaan päätösvaltainen.
Kirkkovaltuuston päätös: todettiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa
14 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina ja päättää, että pöytäkirja
valitusosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.6.11.7.2019 klo 10.00–15.00.
Kirkkovaltuuston päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka
Myllymäki ja Kerttu Mömmö, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja valitusosoituksineen päätettiin pitää yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 11.6.-11.7.2019 klo 10.00-15.00.
15 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
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16 §
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS, LIITE 2
KN 45 §/2019:

valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi
kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 5.§:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2018 kirjanpidon teknisen tarkastuksen
14.2.2019. Tasekirja-aineiston tarkastuksen tilintarkastaja on suorittanut
9.3.2019. Kirkkoneuvoston tilinpäätöskokouksen jälkeen allekirjoitettu tasekirja tilinpäätöstietoineen annetaan tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten. Tähän liittyvä tarkastuspäivä on 28.3.2019.
Tässä tarkastuspäivässä ovat mukana myös kirkkovaltuuston puheenjohtajat
Kaisu Juvani ja Taavi Jarva sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajat Vesa Äärelä
(vs.) ja Eero Nuolioja.
Tilinpäätöksen toiminnallisen osan kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle
esittelee kirkkoherra ja taloudellisen osan talousjohtaja.
Seurakunnan verotulot ja valtionrahoitusosuudet vuonna 2018 olivat
yhteensä 3 526 773 € (vuonna 2017: 3 542 845 €), vähennystä vuoteen 2017
verrattuna 16 072 €. Talousarviossa verotulo- ja valtionrahoitusosuudeksi oli
arvioitu 3 536 304 €, erotusta toteutumaan 9 531 €. Kirkollisverotulot
vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 20 404 € eli 0,6 %.
Kirkollisverot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko
maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen vuosittainen verotulon
määrä selviää verotuksen valmistuttua kunkin vuoden lokakuun lopussa.
Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvan vuoden lisäksi erilaisia
jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta.
Vuoden 2018 kirkollisveron tilitysten jako-osuudeksi vahvistettiin 2,93 %.
Jako-osuus aleni alkuvuonna annetusta arviosta 0,04 %-yksikköä. Vuoden
2017 vastaava jako-osuus oli 2,98 %, vuonna 2016 2,97 % ja vuonna 2015 3,04
%.
Kaikkien seurakuntien yhteenlaskettu kirkollisverotulomäärä väheni yhteensä
1,8 % edellisvuodesta.
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. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin
sidottu määrä oli 114 miljoonaa euroa, joka tilitettiin Kirkon keskusrahastolle
(Kirkkohallitus). Kirkkohallitus käytti summasta kaksi miljoonaa euroa
Kirjurin kehittämiseen ja jakoi viisi miljoonaa euroa seurakunnille
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rakennusavustuksina. Loppuosa 107 miljoonaa euroa tilitettiin seurakunnille
seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa.
Tilityksen tapahtuivat kuukausittain.
Kempeleen seurakunnan osuus valtionrahoituksesta vuonna 2018 oli 336 304
€ (vuonna 2017: 332 779 €).
Vuoden 2018 verotuskustannukset olivat yhteensä 397 milj. €. Vähennystä
vuoteen 2017 verrattuna 8,3 %. Valtion osuus verotus- kustannuksista oli 62,1
%, kuntien 29,1 %, seurakuntien 3,2 % (12,7 milj. €) ja Kansaneläkelaitoksen
5,6 %. Osuudet on määritelty verohallintolain 30 §:ssä. Yksittäisten kuntien ja
seurakuntien osuuksiin vaikuttavat verohallintolain 31 §:n mukaisesti
kunnallis-, kirkollis- ja yhteisöverojen määrät sekä asukasluvut ja jäsenmäärät.
Toimintatuottoja seurakunnalle kertyi yhteensä 222 939 €, lisäystä vuoteen
2017 verrattuna 5,3 %. Talousarviossa toimintatuottojen määräksi oli arvioitu
202 566 €, eroa toteutumaan 20 373 €.
Toimintakulujen määrä oli 2 996 153 €, lisäystä vuoteen 2017 verrattuna 1,1
%. Talousarviossa toimintakulujen määräksi oli arvioitu 2 968 217 €, eroa
toteutumaan 27 936 €.
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 7,4 % (vuonna 2017: 7,2 %).
Käyttötalouden toimintakate tilinpäätöksessä oli – 2 773 213 € (v. 2017: 2 750 706 €) ja vuosikate 410 284 € (v. 2017: 434 742 €).
Suunnitelman mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä, 334 956 € (v. 2017
poistojen määrä oli 352 927 €). Vuosikatteen osuus poistoista oli 122,5 % (v.
2017: 123,2 %).
Tilikauden tulos ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutosta osoittaa
ylijäämää 75 327,38 €. Talousarviossa ylijäämäksi oli arvioitu 59 996 €, eroa
toteutumaan 15 331,38 €.
Vuonna 2018 investointeihin käytettiin yhteensä 836 388 €, joka koostui
kokonaisuudessaan
Kirkonmäen
restauroivan
korjaushankkeen
kustannuksista. Hankkeen kokonaiskustannusarviosta 4,2 milj. € on
toteutunut tähän mennessä 1,6 milj. €.
Kirkonmäen
restauroivan
korjaushankkeen
pääpaino
tämän
tilinpäätösvuoden osalta oli Vanhan kirkon ikkunoiden kunnostuksessa,
Vanhan kirkon ja kellotapulin ulkomaalauksessa, kellotapulin hirsivaurioiden
korjauksessa, torniristin uusimisessa ja peltikaton kunnostuksessa, vanhojen
sähköjärjestelmien uusimisessa, kirkkomaalausten konservointiin liittyvissä
tutkimuksissa sekä alueen puuston kuntoon liittyvässä kartoituksessa.
Seurakunnan investointeja varten on varattu yhteensä 3 milj. €:n suuruinen
laina, jota on nostettu seuraavasti:
vuonna 2017: 1,5 milj. €
vuonna 2018: Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

5

Lainaa on lyhennetty seuraavasti:
vuonna 2017: 100 559 €
vuonna 2018: 201 117 €
jäljellä 31.12.2018: 1 198 324 €
Seurakunnan rahavarojen riittävyys päivinä vuoden lopussa oli 2 pv.
Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa
seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla
tilinpäätöspäivänä. Yleistä ohjetta siitä, kuinka monen päivän maksut pitäisi
voida kattaa rahoitusarvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla, ei voida
antaa. Eräs tapa arvioida asiaa on esim. se, että rahoitusarvopapereilla, rahoilla
ja pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan kassasta maksut ainakin
seuraavien verotulojen saamiseen saakka. Seurakuntamme osalta rahavarojen
riittävyyteen vaikuttaa seurakunnalla menneinä vuosina olleet suuret
leirikeskus- ja hautausmaahankkeet sekä meneillään oleva Kirkonmäkihanke.
Seurakunnan omavaraisuusaste, joka mittaa seurakunnan vakavaraisuutta,
alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä oli
82,6 %. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on
hälyttävän suuri.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa 2,54 € ylijäämää ja taseen
loppusumma on 27 652,32 €. Seurakunnan hoidossa olleiden hoitohautojen
määrä vuoden 2018 aikana oli yhteensä 178 arkkuhautapaikkaa (vuonna
2017: 168 arkkuhautapaikkaa). Pitkäaikaissopimusten määrä 31.12.2018 oli
yhteensä 49 kpl (vuonna 2017: 47 kpl). Kesähoitosopimusten määrä oli 42 kpl
(vuonna 2017: 35 kpl).
Vuoden 2018 kesäkauden aikana hoitohautojen hoito suoritettiin
kokonaisuudessaan ulkoistettuna ostopalveluna.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee
tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman osoittamaa
tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia.
Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä vapaaehtoisiin
varauksiin (yleisimmin investointivaraus), rahastoihin tai edellisten tilikausien
ylijäämä-/alijäämätilille.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto:
1. päättää lisätä toimintakertomuksen Seurakunnan jäsenet 31.12.2018 –
osaan maaliskuun kirkkoneuvoston käsittelyn yhteydessä puuttuvat %tiedot mikäli ne ovat saatavilla Kirkkohallituksen tilastopalvelusta
kesäkuun kirkkovaltuuston kokoukseen mennessä.
2. allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2018 KJ 15:5 mukaisesti ja jättää sen
tilintarkastajalle tilintarkastuskertomuksen antamista varten.
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3. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018
talousarvion sitovuustasoylityksen:
i.
vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon ja
kirkkoneuvostoon nähden oli seurakunnan toimintakate
yhteensä eli 2 765 651 €
ii.

toteutuma 2 773 213,48 €

iii.

erotus 7 562,48 €. Ylitykseen voidaan katsoa vaikuttaneen
talousarvion vahvistamisen jälkeen tehty kirkollisiin vaaleihin
liittynyt lisäpäätös lähettää äänioikeutetuille äänestyskirjeet
(6 137,48 €) ja maksettavien kokouspalkkioiden määrän
ylittyminen (1 425 €).

4. esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
 siirretään seurakunnan vuoden 2018 tilikauden ylijäämä 75 327,38 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten
tilikausien ylijäämä-/ alijäämä osoittaa ylijäämää 2 492 374,50 €.
5. esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
 siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 2,54 € hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten
tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää 4 091,66 €.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: Viedään kirkkovaltuuston kokouksen 6.6.2019 esityslistalle.

--KV 6.6.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1. että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvion sitovuustasoylityksen:
i. vuoden
2018
talousarvion
sitovuustaso
kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon nähden oli
seurakunnan toimintakate yhteensä eli 2 765 651 €
ii. toteutuma 2 773 213,48 €
iii. erotus 7 562,48 €. Ylitykseen voidaan katsoa
vaikuttaneen talousarvion vahvistamisen jälkeen
tehty kirkollisiin vaaleihin liittynyt lisäpäätös lähettää
äänioikeutetuille äänestyskirjeet (6 137,48 €) ja
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maksettavien kokouspalkkioiden määrän ylittyminen
(1 425 €).
2. seurakunnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
 siirretään seurakunnan vuoden 2018 tilikauden ylijäämä 75 327,38 €
taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten
tilikausien ylijäämä-/ alijäämä osoittaa ylijäämää 2 492 374,50 €.
3. esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahaston tilikauden tuloksen
käsittelystä seuraavaa:
 siirretään hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä 2,54 € hautainhoitorahaston taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämätilille. Tämän tilikauden tulossiirron jälkeen edellisten
tilikausien ylijäämä/-alijäämätili osoittaa ylijäämää 4 091,66 €.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esitysten mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: toimintakertomuskirjanen julkaistaan seurakunnan
nettisivuilla ja lähetetään Kempeleen pääkirjastolle paperiversiona.
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17 §
KIRKOLLISVERON TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020

KN 79 § / 2019:

valmistelija: talousjohtaja
Kirkkolain 15:2 mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan
tuloveroprosentti säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2020.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: Viedään kirkkovaltuuston kokouksen 6.6.2019 esityslistalle.

--KV 6.6.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
seurakunnan tuloveroprosentti säilytetään 1,45 prosentissa vuonna 2020.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: veroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle sen antaman
ohjeistuksen mukaisesti.
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18 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 3
KN 80 § /2019:
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilintarkastaja on 28.3.2019 antanut tilintarkastuskertomuksen
seurakunnan vuoden 2018 hallinnosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä (liite).
Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään seurakunnan arkistossa.
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä;
2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2018.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: Viedään kirkkovaltuuston kokouksen 6.6.2019 esityslistalle.
--KV 6.6.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2018.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: tiedoksi kirkkoneuvostolle
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19 §
TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2022
KN 81 § / 2019:

valmistelija: talousjohtaja
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla
vain rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTtilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja
riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.
Tilintarkastajaksi valitaan joko yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja
(henkilö) ja yksi tai useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti
seurakuntatalous voi valita tilintarkastusyhteisön.
Seurakuntamme
on
Kirkon
palvelukeskuksen
(jatkossa
Kipa)
asiakasseurakunta. Kipa tuottaa valtakunnallisesti talous- ja palkkahallinnon
palveluja
ja
tarjoaa
näihin
liittyvän
järjestelmäinfrastruktuurin
seurakuntatalouksille ja Kirkon keskusrahastolle. Kipan palvelutuotanto
sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon
prosessit, ja lisäksi palkkahallinnon sekä maksuliikenteen prosessin.
Palvelutuotannon näkökulmasta keskeisimmät tietojärjestelmät vuoden 2019
ovat SAP (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, matka- ja kululaskut), Populus
(palkanlaskenta) sekä BasWare (maksuliikenne). Tietojärjestelmien
kilpailutukset ovat parhaillaan käynnissä ja saattavat vaikuttaa tulevaan
tietojärjestelmäkokonaisuuteen.
Kirkkohallitus hankkii Kipan asiakasseurakuntien ja näiden tilintarkastajien
käyttöön ISAE 3402 -standardin mukaisen varmennuslausunnon, jonka
tarkoituksena on osoittaa, että Kipan valvontaympäristö sekä
palvelutuotannon kontrollit vastaavat asiakkaiden sisäisen valvonnan ja
taloudellisen raportoinnin vaatimuksia. Varmennuslausunto tulee kattamaan
tulojen ja menojen käsittelyn, käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon,
palkkahallinnon prosessin, maksuliikenne-prosessin sekä näihin liittyvät
yleiseen tietoturvaan ja järjestelmäympäristöön liittyvät kontrollit.

Tilintarkastuksen palveluhankinta tulee tehdä hankintalain (1397/2016)
mukaisesti, jos arvioitu koko valtuustokauden eli neljän vuoden
tilintarkastuspalkkio ylittää kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa (alv 0 %).
Kempeleen seurakunnan tilintarkastuspalvelutarve vuosittain on enintään viisi
tarkastuspäivää ja sen lisäksi Yhteisvastuukeräyksen tilityksen vuosittainen
tarkastuskerta touko-kesäkuussa. Palveluhankinnan arvoksi on arvioitu koko
Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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valtuustokauden osalta enintään 20 000 € (alv 24 %). jolloin tilintarkastaja on
mahdollista valita ilman tarjouskilpailua.
Talousjohtaja on pyytänyt tilintarkastustarjouksen JHT, HT, KLT Aarne
Pohjolalta, joka on toiminut seurakunnan tilintarkastajana myös edellisellä
kaudella. Saatu tarjous sisältää lakisääteistä tilintarkastusta vuodelle 2019
hintaan 740 euroa/tarkastuspäivä (sis. alv 24 %). Hinta sisältää matkakulut sekä
yhteisvastuutilityksen tarkastuksen. Hintaa korotetaan vuosina 2020-2022
vuosittain 3 %. Tilintarkastuspäiviä on enintään 5 pv/vuosi:






vuosi 2019: 740 €/tarkastuspäivä, yhteensä enintään 3 700 €
vuosi 2020: 762,20 €/tarkastuspäivä, yhteensä enintään 3 811 €
vuosi 2021: 785,10 €/tarkastuspäivä, yhteensä enintään 3 925,50 €
vuosi 2022: 808,70 €/tarkastuspäivä, yhteensä enintään 4 043,50 €
koko valtuuskausi yhteensä enintään 15 480 €, sis. alv 24 % sekä
matkakulut ja yhteisvastuutilityksen tarkastuksen.

Aarne Pohjola ehdottaa varatilintarkastajakseen JHT, KHT Marko Paasovaaraa
(TALVEA, Julkishallinnon Palvelut Oy:stä)
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
seurakunnan tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 JHT, HT, KLT Aarne
Pohjolan ja varatilintarkastajaksi JHT, KHT Marko Paasovaaran (TALVEA
Julkishallinnon Palvelut Oy:stä) edellä esitellyin tarkastuspäivähinnoin ja –
määrin.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n
1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: Viedään kirkkovaltuuston kokouksen 6.6.2019 esityslistalle.

--KV 6.6.2019

Esitys (kirkkoneuvosto): kirkkovaltuusto valitsee seurakunnan tilintarkastajaksi vuosille 2019-2022 JHT, HT, KLT Aarne Pohjolan ja
varatilintarkastajaksi JHT, KHT Marko Paasovaaran (TALVEA Julkishallinnon
Palvelut Oy:stä) edellä esitellyin tarkastuspäivähinnoin ja –määrin.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: otepöytäkirja lähetetään valituille henkilöille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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20 §
ISAK JA JOHANNA LUNDMANIN OMAISTEN ANOMUS HAUDAN SÄILYTTÄMISESTÄ NYKYISELLÄ
PAIKALLAAN JA KUNNOSSAPIDOSTA SEURAKUNNAN VAROIN, LIITTEET 4 JA 4 A
KN 84 §/2018:

valmistelija: talousjohtaja
Omaiset esittävät liitteen mukaisessa anomuksessaan seurakunnalle, että Isak
ja Johanna Lundmanin hauta säilytettäisiin muistomerkkinä vanhasta
hautausmaa-kulttuurista nykyisellä paikallaan ja että seurakunta huolehtisi
haudan kunnossapidosta.
Opettaja Isak Lundman syntyi 26.10.1866 ja kuoli 16.1.1936 ja hänen
puolisonsa Johanna syntyi 5.11.1876 ja kuoli 4.9.1933. Opettaja Lundman
toimi pitkän johtajaopettajauransa aikana myös seurakuntamme kanttorina
noin 35 vuoden ajan. Lisäksi omaiset kirjoittavat anomuksessaan hänen
toimineen myös kunnan kirjurina, kuntakokousten puheenjohtajana sekä
neuvonantajana useissa kunnallisissa tehtävissä ja osallistuneen lukuisiin
luottamustoimiin.
Isak ja Johanna Lundmanin hauta sijaitsee Vanhan kirkon pääsisäänkäynnin
läheisyydessä. Hautaa reunustavat reunakivet ja haudalla on hiekkapinta
(kuvaliite).
Kirkonkirjoihimme on merkitty, että Isak ja Johanna Lundmanin hautapaikat
on lunastettu Johanna Lundmanin hautausjärjestelyjen yhteydessä ja kyseisen
sukuhaudan lunastushinta on ollut 70 mk. Kyseisen sukuhaudan koko on 3 x
2 m² ja sukuhaudan neliöhinta on vuonna 1933 ollut 20 mk/1 m² ja paremmat
liinat 10 mk.
Seurakunnan pöytäkirjoista ei aivan suoraan ole luettavissa onko sukuhauta
määritelmänä tarkoittanut tuolloin ns. ainaishautoina pidettäviä hautoja.
Ainaishauta määritelmänä tarkoittaa, että haudan hallinta-aika on voimassa
niin pitkään kuin hauta on rahoitetun hautausmaan osana.
Kirkkohallituksen virastokollegio on 24.5.2007 antanut lausunnon, jonka
mukaan kaikkia ennen vuotta 1929 luovutettuja sukuhautoja on pidettävä ns.
ainaishautoina. Vuodesta 1929 vuoteen 1954 on tarkasteltava, milloin
seurakunta on ottanut hautausmaan ohjesääntöön määräaikaisen vaihtoehdon.
Kempeleen seurakunnan ensimmäinen hautausmaan ohjesääntö on
hyväksytty kirkkovaltuustossa 3.7.1967.
Isak ja Johanna Lundmanin sukuhaudan kohdalla on pöytäkirjojen, suoritetun
maksun ja haudan kirkon läheisen sijainnin perusteella pääteltävissä, että
sukuhauta on määriteltävissä ns. ainaishaudaksi.
Haudan hoidosta on määritelty voimassa olevan Kirkkolain 17 luvun 5
pykälässä seuraavasti: Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto
voi kuitenkin päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan
hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin
hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä
seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta
hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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Tällä valtuustokaudella työnsä aloittanut hautausmaavastuuryhmä on
käsitellyt asiaa laajempana kokonaisuutena kokouksessaan 1.4.2019 ja
todennut loppupäätelmänään, että seurakunnan tulisi toimia samalla tavalla
kuin muidenkin vastaavien sukuhautojen osalta tällä hetkellä toimitaan.
Vastuuryhmä toteaa lisäksi, että myös mahdolliset tulevat anomukset tulisi
seurakunnan käsitellä laajoin kulttuurihistoriallisin perustein.
Seurakunnalla on kustannuksellaan hoidossa tällä hetkellä vain
sankarihautausmaa-alueen haudat ja muistomerkit. Seurakunta voi kuitenkin
aiempien päätösten mukaisesti sopia haudan hautaoikeuden haltijan kanssa,
että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun myös muiden
hautojen hoidosta. Seurakunta huolehtii myös koko hautausmaan yleisestä
perushoidosta voimassa olevien päätösten mukaisesti.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto toteaa, että koska Isak ja Johanna Lundmanin sukuhaudan
osalta on seurakunnan hallinnon pöytäkirjojen, suoritetun maksun ja kirkon
läheisen sijainnin perusteella määriteltävissä nk. ainaishaudaksi, niin Isak ja
Johanna Lundmanin hauta on suvun hallinnassa niin pitkään kuin hauta on
rahoitetun hautausmaan osana. Haudan haltijan tulee kuitenkin huolehtia
haudan hoidosta (KL 17: 5.§: Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa
vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta ei ota vastatakseen
Isak ja Johanna Lundmanin haudan kokonaiskunnossapitoa seurakunnan
varoin. Seurakunta kuitenkin huolehtii kyseisen sukuhaudan kesähoidosta
seurakunnan varoin niin kauan kuin hauta on rajattuna Vanhan kirkon
remontin vuoksi työmaa-alueaidan sisäpuolelle. Kesähoito jatkuu
seurakunnan toimesta koko kyseisen hoitokauden ajan eli syyskuun loppuun
saakka, vaikka kyseinen hauta rajautuisikin työmaa-alueen ulkopuolelle
kesken hoitokauden. Tätä toimintaperiaatetta sovelletaan myös muihin
työmaa-alueen sisällä oleviin hautoihin.
Perustelu:
Hautausmaa-alueen hautojen ja omaisten tasavertainen kohtelu sekä
seurakunnan aiemmat päätökset ja linjaukset.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: Viedään kirkkovaltuuston kokouksen 6.6.2019 esityslistalle.
---Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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KV 6.6.2019:

Esitys (kirkkoneuvosto): Kirkkoneuvosto toteaa, että koska Isak ja Johanna
Lundmanin sukuhaudan osalta on seurakunnan hallinnon pöytäkirjojen,
suoritetun maksun ja kirkon läheisen sijainnin perusteella määriteltävissä nk.
ainaishaudaksi, niin Isak ja Johanna Lundmanin hauta on suvun hallinnassa niin
pitkään kuin hauta on rahoitetun hautausmaan osana. Haudan haltijan tulee
kuitenkin huolehtia haudan hoidosta (KL 17: 5.§: Haudat on pidettävä
hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija.)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta ei ota vastatakseen
Isak ja Johanna Lundmanin haudan kokonaiskunnossapitoa seurakunnan
varoin. Seurakunta kuitenkin huolehtii kyseisen sukuhaudan kesähoidosta
seurakunnan varoin niin kauan kuin hauta on rajattuna Vanhan kirkon
remontin vuoksi työmaa-alueaidan sisäpuolelle. Kesähoito jatkuu
seurakunnan toimesta koko kyseisen hoitokauden ajan eli syyskuun loppuun
saakka, vaikka kyseinen hauta rajautuisikin työmaa-alueen ulkopuolelle
kesken hoitokauden. Tätä toimintaperiaatetta sovelletaan myös muihin
työmaa-alueen sisällä oleviin hautoihin.
Perustelu:
Hautausmaa-alueen hautojen ja omaisten tasavertainen kohtelu sekä
seurakunnan aiemmat päätökset ja linjaukset.
Kirkkovaltuuston päätös: hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku: kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Toimeenpano: otepöytäkirja lähetetään omaisten yhteyshenkilölle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________
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21 §
TIEDOTUSASIOITA JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Tiedoksi annetaan:
1. Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät, Oulun hiippakunta:
14.9.2019, Kokkokankaan seurakuntakeskus
https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutukset/luottamushenkiloidenneuvottelupaivat/
2. Samalla kartalla –hiippakuntapäivät: 26.-27.9.2019, Oulu
https://www.oulunhiippakunta.fi/kalenteri/hiippakuntapaivat-oulussa/,
huom! sitova ilmoittautuminen
3. Aluerekisterikeskus; Kempeleen kirkonkirjojenpidon siirtäminen Oulun
aluerekisterikeskukseen lähitulevaisuudessa
4. Strategia; strategiatyöskentelyn yleisiä periaatteita ja seurakunnan tulevan
strategiatyöstön alustavaa aikataulua.
5. Pappila; vanhan Pappilan tilanne ja selvinnyt palosyy, ei liittynyt rikosta
6. Kiinteistöt; Keskustan seurakuntakeskuksen tilanne, Luurinmutkan uusi
kotarakennus ja Vanhan Kirkon remontin tämänhetkinen tilanne
7. Kirkkovaltuuston seuraava kokous: 17.12.2019
Esitys: merkitään tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös: merkittiin tiedoksi.
Merk. Anni Kurtti ja Pauli Määttä poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn
aikana kellon ollessa 20.19.
Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä ei saa
tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

16
22 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 5
Loppuvirren laulaminen. Laulettiin virrestä 525: 4
Kokouksen päättäminen klo 20.27.
Muutoksenhakuohjeet ovat liitteenä 5.

Kaisu Juvani
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 10.6.2019

Tuukka Myllymäki

Pöytäkirjan tarkastajat:
__________ /__________

Kerttu Mömmö

