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vs. khra luki alkuhartaudeksi tekstiä edelliseltä sunnuntailta, joka oli hyvän
paimenen sunnuntai. Teksti oli psalmista 23.
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Merk. Maija Mattila saapui kokoukseen alkuhartauden aikana klo 17.21
57 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
58 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS
Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KJ 9:1 §:n mukaan laillisesti
koolle kutsuttu. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen
kokousta (KN ohjesääntö 5 §). Kutsu on lähetetty 14.4.2021 kirkkoneuvoston
jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajistolle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
59 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Todetaan, että kirkkoneuvoston kokous on KL 7:4 §:n mukaan
päätösvaltainen. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Kempeleen
seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
60 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kempeleen seurakunnan nettisivuilla ja
kirkkoherranvirastossa ajalla 23.4. – 7.5.2021
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Mattila ja Tuula Rauma. Pöytäkirja
päätettiin pitää yleisesti nähtävillä Kempeleen seurakunnan nettisivuilla ja
kirkkoherranvirastossa ajalla 23.4.-7.5.2021
61 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: hyväksyttiin.
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62 §
VANHAN PAPPILAN PALOVAHINKOKORVAUSSOPIMUS, LIITE 2
valmistelija: talousjohtaja
Pohjola Vakuutus Oy esittää seurakunnalle käytyjen neuvottelujen lopputuloksena
liitteen mukaisen korvaussopimuksen 16.4.2019 tapahtuneeseen Vanhan pappilan
päärakennuksen palovahinkoon liittyen.
Sopimuksen mukainen rakennuksen kokonaisvahingonkorvausmäärä on yhteensä
761 378,31 €, josta rakennuksen vakuutuskorvausosuutta on 740 000 €, muuta
rakennuksen vahinkoon kohdistuvaa korvausosuutta 9 349,71 € ja irtaimiston
korvausosuutta 12 028,60 €.
Pohjola Vakuutus Oy on suorittanut seurakunnalle tähän mennessä päivänarvoon
määriteltynä vakuutuskorvauksena yhteensä 458 460 €. Rakennuksen osalta
sopimuksen mukaisen loppukorvauksen (279 540 €) suorittamisen edellytyksenä
on uuden rakennuksen rakentaminen samalle kiinteistölle ja samaan
käyttötarkoitukseen. Palovaurioituneen rakennuksen tilalle rakennettava rakennus
voi olla palovaurioitunutta rakennusta laajempi. Jälleenhankintatoimien tulee olla
suoritettuna viimeistään 24.3.2024.
Muut vakuutuskorvausosuudet, yhteensä 21 378,31 € suoritetaan seurakunnalle 14
vuorokauden kuluessa sopimuksen tultua kummankin sopijapuolen taholta
allekirjoitetuksi.
Mukana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan on seurakunnan edustajana
sopimusneuvotteluissa toiminut asianajaja Esa Luomajoki.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteen mukaisen enimmäiskorvaussopimuksen hyväksymistä. Sopimus allekirjoitetaan 16.6.2021 mennessä
kirkkoherran ja talousjohtajan toimesta.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin.
Merk. Asianajaja Esa Luomajoki poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen kello
17.45.
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 seuraavan kokouksen esityslistalle.
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63 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, LIITE 3
valmistelija: hallintosihteeri
Seurakunnan varhaiskasvatuksen työalalla on valmisteltu viime vuoden keväästä
alkaen seurakunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa, eli vasua. Taustalla on
yhteiskunnassa
vuonna
2017
käyttöön
otetun
valtakunnallisen
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jotka tarjoavat varhaiskasvattajille
mahdollisuuden kehittää lapsen osallisuutta ja varhaiskasvatuksen rakenteita.
Kirkolla ei ole omaa varhaispedagogiikkaa, vaan toiminnassa sitoudutaan yleisiin
pedagogisiin periaatteisiin. Uusi Vasu2017 velvoittaa seurakuntaa vain
yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Tässä yhteistyössä kirkko on
mukana tarjoamalla varhaiskasvatusta sekä tukemalla yhteiskunnan
varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta. Kirkon omassa toiminnassa suositellaan
vasuperusteiden toteuttamista ja sen periaatteiden noudattamista toiminnan
omaleimaisuus huomioiden. (Varhaiskasvatus - evl.fi)
Materiaalin ovat työstäneet lastenohjaajat Hannele Haataja, Tanja Helenius, Sari
Korhonen, Tuula Pyykkönen, Aila Törmikoski ja Hilkka Vasala. Suunnitelmaa on
käsitelty myös kasvatuksen vastuuryhmän kesken kesällä 2020.
Kirkkoneuvoston kokoukseen esittäytymään ja lyhyesti vasua esittelemään on
lupautunut helmikuussa 2021 seurakunnan lapsiasiahenkilöksi nimetty
lastenohjaaja Sari Korhonen.
Esitys (vs. khra): kirkkoneuvosto
varhaiskasvatussuunnitelman.

hyväksyy

Kempeleen

seurakunnan

Päätös: hyväksyttiin.
Merk. Lapsiasiahenkilö Sari Korhonen oli kokouksessa mukana klo 17.52 ja 18.12
välisen ajan
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella
oikaisuvaatimuksella Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi varhaiskasvatuksen lähiesimiehelle ja
kasvatuksen vastuuryhmän sihteerille.
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64 §
VS. KIRKKOHERRA VESA ÄÄRELÄN PERUSPALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN AJALLA 15.3. –
13.4.2021, LIITE 4
valmistelija: talousjohtaja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Kimmo Helomaalle
virkavapautta ajalle 15.3 – 18.4.2021 ja määrännyt kappalainen Vesa Äärelän
hoitamaan seurakunnan kirkkoherran virkaa ajalla 15.3 – 13.4.2021.
Viran tehtävien määräaikaisen hoitamisen osalta on kirkkoneuvoston mahdollista
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 7 mukaisesti päättää kirkkoherran
viransijaiselle maksettavasta peruspalkasta.
Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virka kuuluu K-hinnoitteluryhmään,
peruspalkan ollessa 5 141,03 euroa. Ylimmän johdon palkkaukseen ei makseta
erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa jaeta eri palkanosiin.
Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan
huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen
kokonaisarvioinnilla. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinnan ja
työssä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan
aikaisemmasta toiminnasta.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että vs. kirkkoherra Vesa Äärelälle maksetaan Kempeleen
seurakunnan kirkkoherralle maksettavaa K30-hinnoitteluryhmän mukaista
peruspalkkaa ajalla 15.3. – 13.4.2021. Peruspalkan suuruus on 5 141,03 €/kk.
Perustelut: päätöksessä otetaan huomioon sekä kirkkoherran että kappalaisen
tehtävien vaativuus ja yhtäaikaisuus, viranhaltijan ammatinhallinta sekä työssä
suoriutuminen aikaisempien vastaavien sijaisuuksien aikana seurakunnassamme.
Päätös: hyväksyttiin.
Merk. Tämän pykälän käsittelyn ajaksi Vesa Äärelä poistui kokoustilasta kello
18.15 ja 18.21 väliseksi ajaksi.
Merk2. Pykälän käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Eero Nuolioja.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi: kappalainen Äärelä ja talous- ja
kiinteistösihteeri, jolla asian täytäntöönpano.
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65 §
VS. KIRKKOHERRA PÄIVI OLLIKAISEN PERUSPALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN AJALLA 14.15.4 JA 17.-18.4.2021, LIITE 4
valmistelija: talousjohtaja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Kimmo Helomaalle
virkavapautta ajalle 15.3.–18.4.2021 ja määrännyt seurakuntapastori Päivi
Ollikaisen hoitamaan seurakunnan kirkkoherran virkaa ajalla 14. - 15.4 ja 17. 18.4.2021.
Viran tehtävien määräaikaisen hoitamisen osalta on kirkkoneuvoston mahdollista
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 7 mukaisesti päättää kirkkoherran
viransijaiselle maksettavasta peruspalkasta.
Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virka kuuluu K-hinnoitteluryhmään,
peruspalkan ollessa 5 141,03 euroa. Ylimmän johdon palkkaukseen ei makseta
erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa jaeta eri palkanosiin.
Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan
huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen
kokonaisarvioinnilla. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinnan ja
työssä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan
aikaisemmasta toiminnasta.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että vs. kirkkoherra Päivi Ollikaiselle maksetaan
Kempeleen seurakunnan kirkkoherralle maksettavaa K30-hinnoitteluryhmän
mukaista peruspalkkaa ajalla 14. - 15.4 ja 17. - 18.4.2021. Peruspalkan suuruus on
5 141,03 €/kk.
Perustelut: päätöksessä otetaan huomioon sekä kirkkoherran että
seurakuntapastorin tehtävien vaativuus ja yhtäaikaisuus, viranhaltijan
ammatinhallinta sekä työssä suoriutuminen aikaisempien vastaavien sijaisuuksien
aikana seurakunnassamme.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi: seurakuntapastori Ollikainen ja talous- ja
kiinteistösihteeri, jolla asian täytäntöönpano
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66 §
VS. KIRKKOHERRA JUHA MAALISMAAN PERUSPALKAN MÄÄRÄAIKAINEN TARKISTAMINEN AJALLA
16.4.2021, LIITE 4
valmistelija: talousjohtaja
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt kirkkoherra Kimmo Helomaalle
virkavapautta ajalle 15.3.–18.4.2021 ja määrännyt seurakuntapastori Juha
Maalismaan hoitamaan seurakunnan kirkkoherran virkaa ajalla 16.4.2021.
Viran tehtävien määräaikaisen hoitamisen osalta on kirkkoneuvoston mahdollista
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 7 mukaisesti päättää kirkkoherran
viransijaiselle maksettavasta peruspalkasta.
Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virka kuuluu K-hinnoitteluryhmään,
peruspalkan ollessa 5 141,03 euroa. Ylimmän johdon palkkaukseen ei makseta
erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa jaeta eri palkanosiin.
Täysin pätevän viranhaltijan peruspalkkaa asteikolta määriteltäessä otetaan
huomioon tehtävien vaativuus, viranhaltijan ammattitaito ja työssä suoriutuminen
kokonaisarvioinnilla. Palvelukseen otettaessa viranhaltijan ammatinhallinnan ja
työssä suoriutumisen arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan
aikaisemmasta toiminnasta.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto päättää, että vs. kirkkoherra Juha Maalismaalle maksetaan
Kempeleen seurakunnan kirkkoherralle maksettavaa K30-hinnoitteluryhmän
mukaista peruspalkkaa ajalla 16.4.2021. Peruspalkan suuruus on 5 141,03 €/kk.
Perustelut: päätöksessä otetaan huomioon sekä kirkkoherran että
seurakuntapastorin tehtävien vaativuus ja yhtäaikaisuus, viranhaltijan
ammatinhallinta sekä työssä suoriutuminen aikaisempien vastaavien sijaisuuksien
aikana seurakunnassamme.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku: pykälään ei saa hakea muutosta: Laki evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista 20.12.1974/968 perusteella.
Toimeenpano: oteptk annetaan tiedoksi: seurakuntapastori Maalismaa ja talousja kiinteistösihteeri, jolla asian täytäntöönpano
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67 §
TALOUSSTRATEGIAVALMISTELUN ALOITTAMINEN
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan käynnissä olevaan strategiavalmisteluun kuuluu yhtenä osa-alueena
talousstrategian laatiminen.
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei vielä ole valmisteltuna kirkolle ja sen
seurakunnille yhteistä suuntaa antavaa talousstrategiaa. Kokonaiskirkon Ovet auki
-strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2026, on kuitenkin todettu kirkon
taloushaasteiden osalta seuraavaa:
”Strategiaa laadittaessa elämme tilanteessa, jossa maailmantalous on pandemian
johdosta sekaisin ja kansantalouden kehityksestä on mahdotonta tehdä mitään
arvioita. Joka tapauksessa on selvää, että seurakuntien talouteen on tulossa
notkahdus, ja taloudessa tarvitaan lisää sopeuttamistoimia. Normaalioloissakin
muuttoliike sekä lisääntyvä eroaminen kirkosta vaikuttavat kirkon talouteen.
Seurakuntien talouskehitys tulee polarisoitumaan. Tulevaisuudessa kirkon on
tehtävä työtään nykyistä pienemmillä resursseilla. Taloustilanne luo painetta
työntekijöiden ja kiinteistöjen vähentämiseen. Kaikkiin toimintoihin ei jatkossa ole
enää varaa. Tämän tulisi näkyä tietoisena suunnitteluna: mitkä tehtävät ovat kirkolle
tärkeimpiä ja miten niitä resursoidaan ja toteutetaan? Miten työntekijäryhmiä
priorisoidaan? Mistä kiinteistöistä luovutaan? Niukkenevat resurssit voivat myös
positiivisella tavalla nostaa esiin seurakuntalaisten roolia kirkossa ja muuttaa kirkon
työntekijävaltaisuutta. Seurakuntalaisten rooli kasvaa luonnostaan, kun
työntekijöiden määrä vähenee. Vapaaehtoisten osaamista ja vapaaehtoisuuden
merkityksestä kirkkoon sitoutumisessa on puhuttu kirkossa pitkään, mutta
vapaaehtoisen rooli on edelleen monella tavoin rajattu.”
Kirkon tehtävä on määritelty kirkkolain kohdassa 1:2 ”Tunnustuksensa mukaisesti
kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin
kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”.
Seurakunnan tehtävä on puolestaan määritelty kirkkolain kohdassa 4:1
”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten
pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista
toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta,
diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista
julistus- ja palvelutehtävistä.”
Varojen käyttämisestä on säädetty kirkkolain kohdassa 15:1 ”Seurakunnan varoja
saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien hoitamiseen”.
”Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien
rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi
tarvitaan
menojen
suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto
päättää
tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella (KL 15:2)”.
Vuoden 2016 alussa tuli voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle
kirkolle eräisiin laissa seurakuntia velvoittaviin yhteiskunnallisiin tehtäviin
(430/2015). Seurakuntien yhteiskunnallisiksi tehtäviksi luetaan hautaustoimi,
Pöytäkirjan tarkastajat:
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väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen
ylläpito. Valtionrahoituksen katsotaan olevan osa seurakunnan tulorahoitusta
kirkollisveron ohessa. Hautaustoimilaissa kuitenkin määritellään, että
hautaustoimen kustannuksiin ei kirkollisverotuloja käytetä.
Paikallisseurakunnalla on vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa omaan
tulokertymäänsä. Seurakuntamme tulorahoitus muodostuu toimintatuotoista,
kirkollisverotuloista ja valtionrahoituksesta sekä rahoitustuotoista. Seurakunnan
taloudenpidon päämääränä on tasapaino. Seurakunnan pitäisi koota verovaroja ja
maksuja sen verran, että se pysty kattamaan kaikki menonsa pitkällä aikavälillä.
Seurakunnan toimintaa ja taloutta tulee suunnitella pitkäjänteisesti. Seurakunnan
taloussuunnittelu perustuu suunnitelmallisuuden lisäksi myös ennakointiin.
Seurakunta on muiden yhteisöjen tavoin riippuvainen yleisestä talouskehityksestä.
Seurakunnan on kuitenkin yleisen ja alueellisen talouskehityksen seurannan lisäksi
kiinnitettävä huomiota myös Kirkon nelivuotiskertomuksen 2016-2019 sisältöön
samoin kuin kirkon tilastotietoihin perustuvaan tulevien vuosikymmenten
jäsenkehitysennusteisiin.
Kempeleen seurakunnassa strateginen taloussuunnittelu näkyy mm. tarvittavien
investointihankkeiden suunnitelmallisuutena ja ajallisena jaksotuksena, olemassa
olevan kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnittelun noudattamisena ja laaditun
PTS:n päivittämisenä, seurakunnan henkilöstömäärän hallittuna kasvuna sekä
laajennettuun talouspohjaan liittyvänä selvitystyönä yhteistyössä kirkkohallituksen
kanssa.
Seurakunnan talouden tarkoitus ei ole tuottaa voittoa mutta sen strateginen tehtävä
on turvata nyt valmisteilla olevan strategian toteutumiseen tarvittava rahoitus ja
muu taloudellinen tuki. Tämän työn tueksi seurakuntamme aloittaa nyt
seurakuntamme ensimmäisen talousstrategian laadinnan. Valmistelua varten
perustetaan talousstrategiatyöryhmä, jonka jäsenet tuntevat hyvin Kempeleen
seurakunnan toimintaympäristön ja omaavat laaja-alaisen talousstrategian
valmistelussa tarvittavan talousosaamisen. Talousjohtaja on tiedustellut
kirkkovaltuuston puheenjohtajan Kaisu Juvanin ja kirkkovaltuuston jäsenen Heikki
Mattilan mahdollisuutta osallistua tähän työryhmätyöskentelyyn. He ovat antaneet
suostumuksensa olla käytettävissä tähän tehtävään.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto
1. aloittaa talousstrategiavalmistelun;
2. valitsee työryhmän jäseniksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan Kaisu
Juvanin ja kirkkovaltuuston jäsenen Heikki Mattilan. Viranhaltijajäseneksi
määritellään talousjohtaja Anneli Salo. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja
talousjohtaja ovat myös olleet valmistelemassa seurakunnan päästrategiaa,
jonka osaksi ja tueksi tämä talousstrategia nyt laaditaan.
3. valitsee työryhmän puheenjohtajaksi kirkkovaltuuston puheenjohtajan
Kaisu Juvanin;
4. kutsuu talousstrategiatyöryhmän sihteeriksi talous- ja kiinteistösihteeri
Eero Mannisen/uuden syksyllä aloittavan taloussihteerin;
5. päättää, että talousstrategiavalmistelussa on mahdollista hyödyntää myös
muuta valmistelutyössä tarvittavaa asiantuntijuutta;
Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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6. asettaa talousstrategian hyväksymistakarajaksi tämän vuoden 2021
viimeisen kirkkovaltuuston kokouksen.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
kohdat 1-4: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
kohdat 5-6: 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: oteptk annetaan talousjohtajalle ja talous-ja kiinteistösihteerille
sekä lähetetään ryhmään ehdotetuille ja valituille jäsenille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________

11
68 §
PITKÄAIKAINEN LAINA
valmistelija: talousjohtaja
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa seurakunnan tarvitseman lainan
ottamisessa, uudistamisessa tai maksuajan pidentämisessä, jollei kyseessä ole
tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina (KL 9. luku 1.§).
Kirkkovaltuusto antoi 12.5.2015/11 § kirkkoneuvostolle valtuuden ottaa enintään
kolmen miljoonan euron suuruisen lainan enintään 15 vuoden maksuajalla
valmisteilla olevia investointihankkeita varten. Tuolla lainalla maksettiin pois myös
seurakunnan käytössä ollut 0,41 milj. euron luottolimiitti, jonka kirkkoneuvosto
päätti lisätä seurakunnan käyttötiliin 27.5.2014/90 § Kokkokankaan
hautausmaahankkeen loppuunsaattamiseen liittyneeseen rahoitustarpeeseen.
Seurakunnan investointeja varten varattua 3 milj. €:n suuruista lainaa on nostettu
seuraavasti:





vuonna 2017:
vuonna 2018:
vuonna 2019:
vuonna 2020:

1,5 milj. €
0,6 milj. €
0,4 milj. €

Nostamatonta osuutta on jäljellä 0,5 milj. €.

Lainaa on lyhennetty seuraavasti:







vuonna 2017:
100 559 €
vuonna 2018:
201 117 €
vuonna 2019:
201 117 €
vuonna 2020:
201 117 €
jäljellä 31.12.2020: 1 796 089 €
kokonaiskorko: 1,21 %

Seurakunnalla on käynnissä investointihankkeiden osalta Kirkonmäen hanke, joka
on määritelty valmistumaan lokakuuhun 2022 mennessä.
Tämän hankkeen päivitetyn hankesuunnitelman mukaiset vuosien 2021-2022
määrärahavaraukset ovat yhteensä 1 581 940 €, sis. alv 24 %.
Vanha kirkko
Kellotapuli
Piha- ja hautausmaaalueet
Vanhan kirkon
valaisinten ja kirkkotekstiilienkonservointityöt
Kirjahanke (Kn
24.9.2020 / 132 §)

Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________

889 000 €
53 200 €
574 740 €
25 000 €

40 000 €
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Kirkonmäkihankkeen lisäksi seurakunnassa on valmisteilla uuden pappilan
rakentamishanke.
Pappilan
palovakuutuskorvaus
uuden
rakennuksen
rakentamiseksi on yhteensä 740 000 €, josta seurakunnalle on jo suoritettu
458 460 €. Loppukorvausosuus suoritetaan syntyvien jälleenhankintakustannusten mukaan sen jälkeen, kun vakuutusyhtiölle on toimitettu selvitys
toteutuneista jälleenrakentamistöiden kustannuksista. Täyden korvauksen
saamiseksi uuteen rakennukseen liittyvät jälleenhankintatoimet tulee olla
suoritettuna 24.3.2024 mennessä. Asia on ehdollinen siihen saakka, kunnes
vakuutusyhtiön ja seurakunnan välinen korvaussopimus on allekirjoitettu.
Tarkemmat
hankekustannusosuudet
määritellään
kirkkoneuvoston
kirkkovaltuustolle myöhemmin hyväksyttäväksi esittämässä pappilan päivitetyssä
hankesuunnitelmassa.
Seurakunnan poistolaskennan kautta uusiin investointeihin käytettävä suora
omarahoitusosuus vuoden 2021 osalta on 349 560 € ja vuoden 2022 osalta
346 250 € eli yhteensä 695 810 €.
Seurakunta tarvitsee näiden kahden investointihankkeen osalta lisärahoitusta
yhteensä 1 milj. euroa, joka ehdotetaan toteutettavaksi lainarahoituksella €.
Seurakunta on myös aloittamassa talousstrategian laadinnan, jonka yhteydessä
selvitetään seurakunnan mahdollisuuksia laajentaa tulopohjaansa.
Lainanlyhennyksen kuukausierät 25 vuoden laina-ajalla laskettuna ovat:
 lainamäärä 1 milj. €: 40 000 €/vuosi ja 3 334 €/kk
o yhtä aikaa olemassa olevan lainan kanssa 30.6.2032 asti: 241 117
€/vuosi ja 20 100 €/kk
 lainamäärä 3 milj. €: 120 000 €/vuosi ja 10 000 €/kk.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto antaa
kirkkoneuvostolle valtuuden ottaa miljoonan euron suuruisen lainan, nykyisen
lainan lisäksi, enintään 25 vuoden maksuajalla seurakunnan investointihankkeita
varten. Vaihtoehtoisesti kirkkoneuvoston on mahdollista hakea kolmen miljoonan
euron suuruista lainaa enintään 25 vuoden maksuajalla, jolla samalla maksetaan pois
seurakunnan nykyinen lainaosuus ja loppuosa käytettään seurakunnan
investointihankkeisiin. Kirkkoneuvosto vastaa lainan ottamiseen liittyvistä
jatkovalmisteluista yhteistyössä talousjohtajan kanssa.
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 seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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69 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 5
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilintarkastaja on antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2020 hallinnosta, kirjanpidosta ja
tilinpäätöksestä.
Tilintarkastaja esittää
1) tilinpäätöksen hyväksymistä;
2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2020.
Päätös (kirkkoneuvosto): hyväksyttiin esitysten mukaan.
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 seuraavan kokouksen esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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70 §
KIRKONMÄKIHANKKEEN PÄIVITETTY HANKESUUNNITELMA, LIITTEET 6-6D
valmistelija: talousjohtaja
Kirkollisen rakennuksen korjaus ja restaurointi:
Kirkko kuuluu olennaisena osana suomalaiseen yhteiskuntaan. Kirkot ovat sekä
jumalanpalvelushuoneita että korvaamatonta kulttuuriperintöä. Ne koskettavat
useimpia ihmisiä eri elämäntilanteissa kasteesta hautajaisiin. Kirkot muodostavat
rakennusmuistomerkkiemme joukossa merkittävän ja keskeisen osan. Mikään muu
rakennustyyppi ei omaa vastaavaa keskiajalta nykypäivään ulottuvaa jatkuvuutta
kuin kirkot. Kirkkorakennukset ovat sijaintipaikkansa maamerkkejä ja osa
alueellista identiteettiä. Erityisesti kesäisin ne ovat myös suosittuja
matkailukohteita (Lähde: Museovirasto.)
Museoviraston tehtävänä on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena
keskusvirastona vaalia kirkollista kulttuuriperintöä. Museovirasto ohjaa ja valvoo
yhdessä Kirkkohallituksen kanssa, että kirkkojen korjauksissa noudatetaan hyvää
rakennustapaa ja otetaan huomioon niiden ominaispiirteitä. Kirkkoja on aina
korjattu määrävälein ja niissä on toteutettu käytön, liturgian tai teknisen
varustetason vaatimia muutoksia ja täydennyksiä. Myös nykyaikana asianmukainen
korjaus on elinehto kirkon säilymiselle tulevaisuuteen. Hyvä korjaustapa ja
restaurointi kunnioittaa kirkon historiallista olemusta ja arkkitehtuuria, vie
eteenpäin arvokasta kulttuuriperintöä samalla kun huolehditaan kirkon
soveltumisesta vähä vähältä muuttuvaan käyttöön (Lähde: Museovirasto.)
Vuonna 1993 annetun kirkkolain mukaan kirkollinen rakennus, joka on rakennettu
ennen vuotta 1917, on suojelunalainen. Kirkollisia rakennuksia on kirkkolain
mukaan kirkkojen ohella myös kellotapulit ja kirkkopiha aitoineen ja portteineen.
Rakennuksen suojelu kohdistuu myös sen kiinteään sisustukseen ja siihen liittyviin
maalauksiin. Suojelulainsäädännön tehtävänä on huolehtia, että kirkollisia
rakennuksia hoidetaan asianmukaisella tavalla (Lähde: Museovirasto).
Kempeleen seurakunnan arvokohde:
Kempeleen Vanha kirkko, joka on valmistunut v. 1691, on tärkeä osa maamme
kansallista kulttuuriomaisuutta. Tämä asettaa seurakunnallemme julkisyhteisönä
vaativia velvoitteita kirkkorakennuksen hoidossa ja korjauksissa.
Kempeleen Vanha kirkko on nk. pohjalainen tukipilarikirkko, jonka rakennustapa
juontaa juurensa keskiajan lopulle. Tämä rakennustapa on nimensä mukaisesti ollut
erityisesti Pohjanmaan puukirkkojen tyypillinen rakennusmuoto 1600-luvulla.
Aikanaan yli sadasta tukipilarikirkosta on säilynyt Suomessa vain 11 ja niistä
vanhimmat, kuten Kempeleen Vanha kirkko, ovat myös maamme vanhimpia
säilyneitä hirsirakennuksia.
Vanhan kirkon seiniä ja holvia kaunistavat Mikael Toppeliuksen ja Emanuel
Granbergin 1700-luvulla tekemät maalaukset. Niistä pohjoisseinän Marian
ilmestyksen ja länsiseinän Ristiltäoton on museovirasto listannut 1700-luvun
kauneimpiin taideteoksiin kuuluvaksi.
Vanhan kirkon vieressä sijaitseva kellotapuli on järjestyksessään toinen ja
rakennettu vuosina 1768–1769.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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Kirkkoympäristö on vuosisatojen kuluessa muotoutunut kokonaisuus. Vanhan
kirkon ja kellotapulin ympärillä on hautausmaa, jota on laajennettu lukuisia kertoja
sen jälkeen, kun kirkon alle hautaamisesta luovuttiin 1700-luvun lopulla. Nykyisen
hautausmaan vanhimmat hautamuistomerkit ovat kirkon läheisyydessä,
muodostaen arvokkaan osan paikallista kulttuurihistoriaa ja perinnettä. Myös
alueelle aikoinaan rakennettu kiviaita, kulkureitit, istutetut puut ja pensaat ja sitä
kautta koko aluesuunnittelu, valitut käytäväpinnoitteet, suunniteltu valaistus sekä
rakennettu tekninen tila kuuluvat tärkeänä osana tähän nyt korjattavaan ja
restauroitavaan kirkkoympäristöön.
1600-luvun puukirkko, 1700-luvun kellotapuli ja hautausmaan toisessa laidassa
oleva 1990-luvulla rakennettu uusi kirkko muodostavat historiallisesti monisyisen
rakennusryhmän mäntyjä kasvavalla hiekkaharjulla.
Kirkonmäkihanketta
koskeva
kirkkovaltuustossa 1.12.2016/34.§:

hankesuunnitelma

hyväksyttiin

Hankkeen toteutus vaiheistettiin tuolloin vuosille 2017–2020 ja laaja-alaisen
hankkeen kattokokonaiskustannusarvioksi määriteltiin tuolloin 4 080 600 €, sis.
alv 24 %:
1. vaihe 2017-2019:
Kirkko
kattorakenteet
julkisivumaalaukset
Kellotapuli
Varastotila
Rakennuttajakustannukset

yhteensä
1 369 300 €
379 300 €
18 300 €
177 400 €
73 800 €
363 100 €
2 381 200 €

2. vaihe 2018-2020:
Maalausten konservointi
Kirkon sisäpuoliset korjaukset
Rakennuttajakustannukset

558 000 €
62 200 €
44 700 €
664 900 €

3. vaihe 2020:
Piha- alueet
Rakennuttajakustannukset

876 700 €
157 800 €
1 034 500 €

Kirkkovaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä myös, että
kustannusosuudet tarkentuvat toteutussuunnittelun yhteydessä käytävien arvo- ja
laajuuskeskustelujen yhteydessä.
Päivitetty hankesuunnitelma:
Päivitetyssä hankesuunnitelmassa on otettu huomioon kunnostamis- ja
restaurointiprojektin aikana ohjausryhmässä (=kirkkoneuvosto) käydyt arvo- ja
laajuuskeskustelut sekä eri viranomaistahoilta tulleet velvoitteet.
Hankesuunnitelman päivityksestä ovat vastanneet pääsuunnittelija Ulla Rahola,
Vanhan kirkon ja kellotapulin hankeosan projektipäällikkö Markku Seppälä ja
Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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projekti-insinööri Heikki Alaviitala, aluerakentamisen projektipäällikkö Matti Sirviö
sekä alkuperäisen hankesuunnitelman valmistelussa mukana olleet silloinen
projektipäällikkö Jyrki Heinonen ja hankevastaavana toimiva talousjohtaja Anneli
Salo.
Hankkeen valmistelua ja etenemistä on vuodesta 2015 lähtien koordinoinut
kirkkoneuvosto, joka on samalla toiminut myös hankkeen ohjausryhmänä.
Liitteen mukaisessa hankesuunnitelmassa on määritelty kaikki tähän Kirkonmäen
hankkeeseen liittyvät pakottavat, säilyttävät ja tasoa parantavat korjaus-, muutosja lisäysehdotukset.
Kirkonmäkihankkeen toteutuneet kustannukset ajalla 1.1.2017 – 31.3.2021 ovat
yhteensä 3 531 097 €, sis. alv 24 %:
Kirkko
Kellotapuli

3 095 607 €
322 064 €

Piha-alueet

113 426 €

Kustannukset sisältävät myös
aiheutuneet korot ja muut kulut.

rakennusaikaisesta

lainarahoitusosuudesta

Hankesuunnitelman kustannustaulukkoon ei tätä ennen ole tehty hallinnollisia
muutoksia. Suunnitelmalaajennukset perustuvat hankkeen ohjausryhmänä toimivan
kirkkoneuvoston (Kn 26.1.2017/11.§) antamaan ohjaukseen. Laajennukset on
suunnitelmallisesti hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 14.5.2020/16.§
kirkkolain edellyttämien olennaisten muutosten käsittelyn yhteydessä.
Päivitetyn hankesuunnitelman mukaisiin jäljellä oleviin hankeosuuksiin tehtävät
määrärahavaraukset 2021-2022 ovat yhteensä 1 581 940 €, sis. alv 24 %:
Kirkko
Kellotapuli
Piha- ja hautausmaaalueet
Vanhan kirkon
valaisinten ja kirkkotekstiilienkonservointityöt
Kirjahanke (Kn
24.9.2020 / 132 §)

Kustannukset sisältävät myös
aiheutuneet korot ja muut kulut.

889 000 €
53 200 €
574 740 €
25 000 €

40 000 €

rakennusaikaisesta

lainarahoitusosuudesta

Kirkonmäkihankkeen kokonaiskustannusarvio hankesuunnitelmaan kirjatuilla
kustannuksilla on yhteensä 5 113 037 €, sis. alv 24 %.
Kirkkohallituksen täysistunnon (21.4.2020/50 §) myöntämän 273 840 euron
suuruisen
rakennusavustuksen
jälkeen
Kirkonmäkihankkeen
omarahoitusosuudeksi jää 4 839 197 €.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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Hankesuunnitelman kustannustaulukkoon ei tätä ennen ole tehty hallinnollisia
muutoksia. Suunnitelmalaajennukset perustuvat hankkeen ohjausryhmänä
toimivan kirkkoneuvoston (Kn 26.1.2017/11.§) antamaan ohjaukseen ja
laajennukset on suunnitelmallisesti hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa
14.5.2020/16.§ kirkkolain edellyttämien olennaisten muutosten käsittelyn
yhteydessä
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto
1) esittää kirkkovaltuustolle liitteen mukaisen päivitetyn hankesuunnitelman
hyväksymistä. Hankesuunnitelman mukainen enimmäisomarahoitusosuus on
4 840 000 €.
2) valtuuttaa talousjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan museoviranomaiselle
lähetettävät hanketta koskevat lausuntopyynnöt;
3) päättää, että hankesuunnitelman liiteosioon päivitetään loppupiirustukset sitä
mukaa kun ne valmistuvat.
Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
kohta 1: 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.
kohdat 2-3: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: viedään kohdan 1 osalta kirkkovaltuuston seuraavan kokouksen
esityslistalle ja annetaan otepöytäkirja tiedoksi talousjohtajalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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71 §
TEKNINEN TILA / EI-JULKINEN PYKÄLÄ (julkisuuslain 6:24 §, kohdan 7 mukaan), LIITTEET 7-7B

Pöytäkirjan tarkastajat:
_____________ /_____________
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72 §
VALTUUSTOALOITE: KREMATORIOTA KOSKEVAN TARVE- JA TALOUSVAIKUTUSSELVITYKSEN
LAATIMINEN, LIITTEET 8-8A (8 SISÄLTÄÄ OSITTAIN SALAISTA TIETOA)
valmistelija: talousjohtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt liitteen mukaisen aloitteen
kirkkovaltuuston 21.12.2020/46 § olleen kokouksen yhteydessä (KJ 8:4 §) ja jonka
kirkkoneuvosto on vastaanottanut valmistelua varten 28.1.2021/9 §.
Aloitteen sisältönä on, että Kokkokankaan vainajien säilytystilan vuodelle 2022
ajoittuvan tarveselvityksen yhteydessä laaditaan myös krematoriota koskeva tarveja talousvaikutusselvitys.
Talousjohtaja on valmistellut asiaa tähän mennessä seuraavasti:
1.

Oulun hiippakunnan hautaustoimen tilastot 2017-2020:

Oulun hiippakunta
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Pöytäkirjan tarkastajat:
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2.

Limingan rovastikunnan ja Kempeleen seurakunnan hautaustoimen tilastot 2017-2020:
Limingan
Limingan
Limingan
Kempele:
Kempele:
Kempele:
vuosi rovastikunta:
rovastikunta:
rovastikunta:
haudatut tuhkahautaukset Tuhkahautausten
haudatut
tuhkahautaukset Tuhkahautausten yhteensä
osuus
yhteensä
osuus
haudatuista
haudatuista
yhteensä
yhteensä
2017
2018
2019
2020

3.

705
757
805
808

140
166
173
199

20 %
22 %
21 %
25 %

64
90
68
64

13
21
11
20

20 %
23 %
16 %
31 %

Oulun hiippakunnan alueen krematoriot:
a) Oulun krematorio (Intiö), ympäristölupa 1800 tuhkaukselle vuodessa:
vuosi
2017
2018
2019
2020
2021

tuhkaukset krematoriossa kpl
1 339
1 501
1 436
1 593
1650/arvio

b) Kajaanin krematorio (Valon kappeli, Paltaniemen hautausmaa), ympäristölupa 500 tuhkaukselle
vuodessa:
vuosi
2017
2018
2019
2020
2021

tuhkaukset krematoriossa kpl
309
313
448
577
620/arvio

c) Valmisteilla olevat krematoriohankkeet:
o

Rovaniemi: krematorio rakennetaan Tavivaaran hautausmaalla sijaitseva siunauskappelin
yhteyteen
 käyttöönottoarvio: ei vielä tiedossa
 ympäristölupa 500 tuhkaukselle vuodessa: arvioitu määrä 200-300 tuhkausta
vuodessa
 hankkeen kustannusarvio: 1 340 000 €

o

Kokkola: krematorio rakennetaan keskussairaalan yhteyteen
 käyttöönottoarvio: vuosi 2021
 ympäristölupa 1000 tuhkaukselle vuodessa
 hankkeen kustannusarvio: 1 500 000 €
Krematoriot
tulivat
ympäristöluvanvaraisiksi
1.3.2000,
jolloin
ympäristönsuojelulaki tuli voimaan (Ympäristönsuojelulaki 27 §, liite 1 taulukko 2
kohta 14 c). Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n mukaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee krematoriota koskevan ympäristölupa-
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asian.
Lupamenettely
edellyttää
terveysviranomaisen lausuntoja.
4.

myös

ELY-keskuksen

ja

kunnan

Hautaustoimilain 7 luvun 17 pykälässä on krematorion perustamisesta määritelty seuraavaa:
”Aluehallintovirasto voi myöntää 3 ja 7 §:ssä tarkoitetulle julkisyhteisölle ja 8 §:ssä
tarkoitetulle yhteisölle tai säätiölle luvan ylläpitää krematoriota.
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on edellytykset ylläpitää
krematoriota asianmukaisesti. Lisäksi luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
krematorion
toimintaan
on
myönnetty
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa. Krematoriota ei saa ylläpitää
taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. (27.6.2014/545)
Lupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten krematorion ylläpito tullaan
järjestämään. Lupaan voidaan sisällyttää tarpeellisia krematorion ylläpitoa ja
toimintaa koskevia ehtoja.”
Hautaustoimi on yksi seurakunnan perustehtävistä. Vuoden 2016 alussa tuli
voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin laissa
seurakuntia velvoittaviin yhteiskunnallisiin tehtäviin (430/2015). Seurakuntien
yhteiskunnallisiksi tehtäviksi luetaan hautaustoimi, väestökirjanpito ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito.
Valtionrahoituksen katsotaan olevan osa seurakunnan tulorahoitusta kirkollisveron
ohessa. Hautaustoimilaissa kuitenkin määritellään, että hautaustoimen
kustannuksiin
ei
kirkollisverotuloja
käytetä.
Tämä
koskee
myös
krematoriohankkeisiin
liittyvää
tarveselvitys-,
hankesuunnitelmaja
toteutusvaiheisiin sekä valmistuneen krematorion toimintaan ja kiinteistön sekä
laitteiston ylläpitoon liittyviä kustannuksia.
5. Talousjohtaja on keskustellut aloitteeseen liittyvän tarkemman tarve- ja talousvaikutusselvityksen
laatimisesta FinProma Oy:n edustajien kanssa. He ovat antaneet tuntihintaisen tarjouksen tähän
selvitystyöhön liittyen. Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 2:11 § kohdan 6 mukaisesti
yhteistyöehdotuksessa annetut yksikköhinnat ovat liikesalaisuuksia.
Esitys (talousjohtaja): Kirkkoneuvosto
1) aloittaa aloitteeseen liittyvän tarkemman tarve- ja talousvaikutus-selvityksen
laatimisen;
2) valitsee selvitystyön toteuttajaksi FinProma Oy:n (Seuris-palvelut).
Selvitystyön kattohinnaksi määritellään 7 500 €, sis. alv 24 %. Selvitystyön
kustannukset kirjataan hautausmaahallinnon kustannuspaikalle ja katetaan
seurakunnalle vuonna 2021 maksettavasta valtionrahoitusosuudesta.
Seurakunnan edustajana tässä selvitystyössä toimii talousjohtaja ja
ohjausryhmänä kirkkoneuvosto. Laadittu selvitystyö esitellään lokakuun
2021 kirkkoneuvostossa.

Päätös: hyväksyttiin esitysten mukaan.
Muutoksenhaku:
Kohta 1: Tähän päätökseen ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin
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nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kohta 2: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytä lähetetään tiedoksi: Kokoomuksen valtuustoryhmä,
talousjohtaja ja FinProma Oy
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73 §
MUUT ASIAT
Esitys: merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.
Päätös: merkittiin, ettei muita asioita ollut.
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: ei toimeenpanoa.
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74 §
ILMOITUSASIAT, LIITTEET 9
Tiedoksi annettavaa:
-

-

viranhaltijapäätökset 17.3.-14.4.2021, liite 9
yleisraportti 12/2020, liite 9a.1
yleisraportti 2/2021, liite 9a.2
henkilöstöraportti 12/2020, liite 9b.1
henkilöstöraportti 2/2021, liite 9b.2
vastuuryhmien muistioita 9 c
tuomiokapitulin päätökset 6.4.2021: 14 § Kirkkoherran sivutoimilupa ajalle
19.4.-29.8.2021 ja 6 § Kirkkoherran virkavapaus ajalle 30.8.2021-21.8.2022,
liite 9d
seuraavat kokoukset: kirkkoneuvoston ylimääräisen kokouksen päivämäärä
19.5. klo 17.30, kirkkovaltuuston kokous 6.5. klo 18.00 ja kirkkoneuvoston
kokous 27.5.2021 klo 17.00

Esitys (khra): merkitään annettavat ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös: merkittiin.
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: ei erillistä toimeenpanoa.
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75 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 10
Kokouksen päättäminen klo 19.10. Vs. kirkkoherra luki vielä alussa lukemastaan
psalmista loppusanoiksi jakeen.
Muutoksenhaku on liitteenä 10.

Vesa Äärelä
puheenjohtaja , 57-63, 65-75 §:t

Eero Nuolioja
puheenjohtaja 64 §

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 22.4.2021:

Maija Mattila
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