1
KEMPELEEN SEURAKUNTA
PL 28, 90441 KEMPELE
p. 08-561 4500
kempeleen.seurakunta@evl.fi

PÖYTÄKIRJA 3/2015
KIRKKONEUVOSTO

Aika

Torstaina 23.4.2015 klo 18.30–21.00

Paikka

Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

Kutsutut

Hintsala Pirkko
Holma Sisko
Jarva Taavi
Kärkimaa Jarkko
Mattila Heikki
Rauma Tuula
Siira Anni-Maija
Tahkola Maija
Ylisirniö Kari
Juvani Kaisu
Määttä Pauli
Helomaa Kimmo
Salo Anneli
Karppinen Tarja

kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen, vpj
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston varajäsen S. Lahtisen tilalla
kirkkovaltuuston pj.
kirkkovaltuuston vpj.
kirkkoneuvoston pj.
talousjohtaja
sihteeri

Poissa

Lahtinen Sakari

kirkkoneuvoston jäsen

Kokouksessa käsitellyt asiat:
42 § VS. SEURAKUNTAPASTORIN VALINTA AJALLE 1.6.–31.12.2015.................................................................................................. 4
43 § NUORISOTYÖNOHJAAJA ANTTI RISTKARIN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS ...................................................................................... 5
44 § KEMPELEEN SEURAKUNNAN LOPPUVUODEN KIRKKOKOLEHDIT 7.6.–31.12.2015...................................................................... 6
45 § JUMALANPALVELUKSEN VIETTÄMINEN KEMPELEEN SEURAKUNNASSA KESÄKAUDELLA, AJALLA 1.5.–31.8.2015
46 § LÄHETYSTYÖN NIMIKKOSOPIMUKSET: SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUKSEN KANNATUSTAVOITTEIDEN
KORJAAMINEN ............................................................................................................................................................................... 8
47 § LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA: TILITYKSET TAPAHTUMISTA ....................................................................................................... 9
48 § LUURINMUTKAN ERILLISTEN LOMAMAJARAKENNUSTEN HAITTA-AINETUTKIMUKSEN TULOKSET............................................ 10
49 § VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN / VT. KAPPALAINEN 1.6.–31.12.2015 ...................................................................... 12
50 § TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018 ................................................. 13
51 § OULUN HIIPPAKUNNAN EDUSTAJA VV.2015–2018/LAPSITYÖN KESKUS RY:N NEUVOTTELUKUNTA.......................................... 16
52 § TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN ..................................................................................... 17
53 § KIRKOLLISVERON TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016........................................................................... 18
54 § VT. KANTTORI PIRJO MÄNTYVAARAN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN AJALLE 1.5.–2.8.2015 ...................................................... 19

Pöytäkirjan tarkastajat:
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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi Hyvän paimenen sunnuntain teksteistä
Jeesuksen sanoja paimenesta. Lisäksi hän avasi pastoraalisen johtamisen käsitettä. Se on tärkeiden arkipäiväisten päätösten tekoa ja vastuun
kantamista. Meidän on kuljettava hyvän paimenen jalanjäljissä, jolloin
päätöksillämme on siunaus.
37 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
38 §
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 §). Kutsut on lähetetty
16.4.2015 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Päätös: todettiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: ei erillistä toimeenpanoa.
39 §
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.
40 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää,
että pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 28.4.–
12.5.2015 klo 9.00–15.00.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Mattila ja Tuula Rauma.
Pöytäkirja päätettiin pitää yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
28.4.–12.5.2015.
41 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esityslistan mukaisen
työjärjestyksen.
Päätös: Tiedoksi annettaviin asioihin lisättiin tuomiokapitulin kirje Jaakko Tuiskun irtisanoutumiseen liittyen. Työjärjestys hyväksyttiin lisäyksellä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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42 §
VS. SEURAKUNTAPASTORIN VALINTA AJALLE 1.6.–31.12.2015, LIITTEET 2-4
valmistelija: kirkkoherra
Kempeleen seurakunnassa on kuusi pappia. Kappalainen Jaakko Tuiskun
tultua valituksi Haukiputaan seurakunnan kirkkoherraksi tarvitaan hänen tilalleen pappi. Vs. seurakuntapastorin paikka julistettiin haettavaksi. Määräaikaan mennessä hakijoita oli 25, joista neljä hakijaa on Suomen ev.lut. kirkon pappeja ja loput teologian maistereita. Rekrytointityöryhmä kokoontui 14.4. valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat. Ryhmä päätyi kutsumaan kolme henkilöä, Päivi Ollikaisen, Anna
Taustan ja Salla Autereen, kirkkoneuvoston haastateltavaksi. Tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntaa antamaan lausunnon, jolla seurakunta
perustellen asettaa haastateltavat tehtävään toivottuun järjestykseen,
ja jolla ilmoitetaan koeajan pituus.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto antaa lausunnon tuomiokapitulille haastateltavista.
Haastattelut käytiin kirkkoneuvoston kokoonnuttua ennen varsinaista
kokousta haastattelemaan kolmea hakijaa klo 16.30–18.30 väliseksi
ajaksi. Haastatteluista laadittiin liitteenä oleva ei-julkinen muistio. Kirkkoneuvosto päätyi ratkaisuunsa antamalla jokaiselle haastatellulle järjestyssijanumeron ja eniten ykkössijoja saatua henkilö asetettiin ensimmäiselle sijalle jne.
Päätös: Ensimmäiselle sijalle asetettiin Päivi Ollikainen, sillä hänen katsottiin olevan soveltuvin henkilö. Hänellä oli hakijoista eniten työkokemusta erityisesti varhaiskasvatuksen puolelta. Toiselle sijalle asetettiin
Salla Autere, jonka vahvuuksia olivat pappisosaaminen ja asiakaspalvelutausta. Kolmannelle sijalle asetettiin Anna Tausta, jolla oli erinomainen tiedollinen osaaminen, mutta jolta puuttui tarpeellinen työkokemus.
Merk. Taavi Jarva poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, ennen
päätöksentekoa, kellon ollessa 19.02.
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: otepöytäkirja lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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43 §
NUORISOTYÖNOHJAAJA ANTTI RISTKARIN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS, LIITE 5
valmistelija: hallintosihteeri
Kirkkojärjestyksen 6. luvun 5 §:n mukaan kirkon päätoimisen viranhaltijan, jolla ei ole kiinteää työaikaa, on aina haettava lupa sivutoimen harjoittamiseen. Sivutoimilupa on kirkkoneuvostossa myönnetty vuodeksi
kerrallaan.
Nuorisotyönohjaaja Antti Ristkari tekee työnsä ohessa muutamia kertoja vuodessa alueen nuorten rikos- ja riita-asioiden sovitteluja. Kyseinen
työ ei estä hänen mukaansa viranhoitoa.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Antti Ristkarille sivutoimiluvan vuoden ajaksi, 30.4.2016 asti.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan Antti Ristkarille ja työalan lähiesimiehelle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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44 §
KEMPELEEN SEURAKUNNAN LOPPUVUODEN KIRKKOKOLEHDIT 7.6.–31.12.2015, LIITE 6
Valmistelija: kirkkoherra
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2,2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesäja syyskausi). Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää
virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkoherralla on KJ 2:8 soveltamisohjeen perustella oikeus poiketa kolehtisuunnitelmasta perustellusta syystä. Poikkeamisesta tiedotetaan kirkkoneuvostolle.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen mukaisen Kempeleen
seurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle 7.6.–31.12.2015
Päätös: hyväksyttiin.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: suunnitelma annetaan taloustoimistoon ja kirkkoherranviraston työntekijöille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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45 §
JUMALANPALVELUKSEN VIETTÄMINEN KEMPELEEN SEURAKUNNASSA KESÄKAUDELLA, AJALLA
1.5.–31.8.2015, LIITE 7
valmistelija: kirkkoherra
Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on tarkoitettu seurakunnan pääjumalanpalvelukseksi. Kirkkojärjestys käyttää siitä nimeä päiväjumalanpalvelus. Se on samalla seurakunnan elämän sydän ja keskus. ”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapyhinä. Mikäli kirkkoja on seurakunnassa useampia, kirkkoneuvosto päättää, missä jumalanpalvelus kulloinkin vietetään” (KJ 2, 2, 1).
Kempeleen kirkonmäellä on kaksi kirkkoa, Pyhän Kolminaisuuden kirkko
ja Vanha kirkko. Pyhän Kolminaisuuden kirkko on seurakunnan pääkirkko. Jumalanpalveluskäytössä on lisäksi Kokkokankaan seurakuntakeskus. Vanha kirkko on avoinna 1.5.–30.10. välisenä aikana ja siellä
vietetään päiväjumalanpalvelusta ainoastaan kesäisin, ja Kokkokankaalla pelkästään erityisjumalanpalveluksia, joita siellä tällä kesäkaudella ei
ole yhtään. Jumalanpalvelukset vietetään Kempeleen seurakunnassa
kesäkaudella oheisen suunnitelman mukaan.
Jokainen jumalanpalvelus suunnitellaan ja toteutetaan liturgin eli selebrantin johdolla yhdessä kanttorin ja muiden avustavien työntekijöiden
sekä seurakuntalaisten kanssa.
Kirkkoherralle varataan mahdollisuus tehdä yllättävien tilanteiden varalta suunnitelmaan tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia
.
Esitys (khra): Kirkkoneuvosto päättää Kempeleen seurakunnan jumalanpalveluksen viettämisestä kesäkaudella 1.5.–31.8.2015 oheisen
suunnitelman mukaan. Kirkkoherra voi tehdä suunnitelmaan tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.
Päätös: hyväksyttiin.
Merk. Taavi Jarva palasi kokoukseen pykälän käsittelyn alkaessa kello
19.54.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: suunnitelma on työntekijöiden nähtävissä intranetissä,
jossa sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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46 §
LÄHETYSTYÖN NIMIKKOSOPIMUKSET: SUOMEN LÄHETYSSEURAN PALVELUSOPIMUKSEN KANNATUSTAVOITTEIDEN KORJAAMINEN
Lähetystyön jk 7 §/2015: Esitys (Minna Sorvala):
Lähetystyön johtokunnan kokouksessa 2/2014 päätettiin uuden
palvelusopimuksen solmimisesta Suomen Lähetysseuran kanssa.
Sopimuksen kokonaistavoite on 22 000 euroa. Johtokunta esittää
kirkkoneuvostolle, että:
1. Kambodzhan vammaisten lasten tukemiseen kerättävät varat muutetaan tulevaksi seurakunnan vapaaehtoisesta kannatuksesta (myyjäiset, lounaat ym.) talousarviomäärärahojen sijaan, koska kohdetta
tukevan ulkoministeriön linjaus on se, että omavastuuosuuteen ei
voi käyttää verovaroja.
2. Suomen lähetysseuran palvelusopimuksen kannatustavoitteet korjataan em. syystä seuraavasti:
Talousarviotuki:
Mikko Pyhtilä, Tansania
Pia Pyhtilä, Tansania
Taiwan, radio- ja opetustyö
Yhteensä

8000 €
8000 €
6000 €
22000 €

Vapaaehtoisella kannatuksella kerätty tuki:
Kambodzhan vammaisten lasten yhteisöpohjainen tuki 3000 €
Päätös: hyväksyttiin.
---KN 23.4.2015:
Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle korjata
Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen kannatustavoitteita lähetystyön johtokunnan esityksen mukaisesti.
Päätös: 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 7.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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47 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA: TILITYKSET TAPAHTUMISTA
Lähetystyön jk 8 §/2015: Seuraavat Kempeleen seurakunnan lähetystyön tuotot vuodelta 2014
ovat tilittämättä:
Kirpputoritulot
1099,63 €
Isänpäivälounas
1251,00 €
Äitienpäivälounas
1677,00 €
Lähetysilta 24.9.
45,49 €
Juhannusjuhla
220,60 €
YHTEENSÄ
4293,72 €
Esitys: Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että kertyneet varat tilitetään maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti:
Vuoden 2014 tilittämättömät tuotot (4293,72 €) tilitetään kokonaisuudessaan Kambodzhan lasten tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
---KN 23.4.2015

Esitys (khra): kirkkoneuvosto päättää, että kertyneet varat tilitetään
huhtikuun loppuun mennessä lähetystyön johtokunnan esittämällä
tavalla tilitystietojen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: annetaan toimeenpanoa varten taloustoimistoon ja tiedoksi Minna Sorvalalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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48 §
LUURINMUTKAN ERILLISTEN LOMAMAJARAKENNUSTEN HAITTA-AINETUTKIMUKSEN TULOKSET,
LIITE 8
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunta osti Oulun Puhelin Oyj:ltä Luurinmutka -nimisen tilan vuonna 2008. Tilalla sijaitsi valmiiksi mm. kaksi vuonna 1984 rakennettua
lomamajarakennusta. Yhden lomamajarakennuksen bruttoala on noin
31 m² ja huoneistoala 27 m². Rakennusten alapohja on puurakenteinen,
primääripalkit pyöreää hirttä ja sekundääripalkit puupalkkeja. Rakennukset on perustettu pilarien varaan. Niiden alusta on avoin ja hiekkapohjainen. Rakennusten alapohjat on eristetty mineraalivillalla. Ulkoseinät ovat puurunkoisia ja ulkoverhouksena on vaakalautaverhous. Vesikatto on harjakatto ja kate on uusittu v. 2009. Katteen lävistää ilmanvaihtohormi. Yläpohjat ovat puurakenteisia, kantavana rakenteena pyöröhirsipalkit ja päällä puiset katto-orret. Yläpohjan lämmöneristeenä on
käytetty mineraalivillaa. Rakennusten kantavat palkit ovat pyöröhirttä,
jatkuen kuistien kantaviin pilareihin saakka. Sadevedet johdetaan pois
ulkopuolisin kouruin ja syöksytorvin.
Lattiat ovat lakattuja lautalattioita. Sisäseinät ja katot ovat paneloituja.
Keittiöt ovat ns. minikeittiöitä. Kylpyhuoneiden lattiassa on muovimatto
ja seinät on laatoitettu.
Kyseisiin tiloihin on tehty kuntotarkastukset ja kosteusmittaukset
14.11.2007 ja 26.10.2011. Sisäpuolen pintakosteusmittauksissa ei kyseisinä ajankohtina ole todettu kohonneita pintakosteuden arvoja.
Toista lomamajaa ei seurakunnan omistuksen aikana ole käytetty majoitustarkoitukseen rakennuksessa olevan jatkuvan haitallisen hajun
vuoksi. Leirityöntekijät ovat satunnaisesti yöpyneet toisessa rakennuksessa. Tässä rakennuksessa on ollut toista rakennusta vähäisempi hajuhaitta. Syytä hajuun ei ole pystytty selvittämään aikaisempina vuosina
tehtyjen tutkimusten avulla.
Talousjohtaja on nyt teettänyt kyseisiin rakennuksiin haittaainetutkimuksen, jonka tulokset saadaan kirkkoneuvoston kokoukseen
mennessä.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto tutustuu saatuihin tuloksiin ja päättää niiden perusteella jatkotoimenpiteistä.
Päätös: kirkkoneuvosto päätti asettaa Luurinmutkan leirikeskuksen erilliset lomamajat heti käyttökieltoon.
Muutoksenhaku:
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

Toimeenpano: annetaan tiedoksi työyhteisölle talousjohtajan kautta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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49 §
VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN PYYTÄMINEN / VT. KAPPALAINEN 1.6.–31.12.2015
valmistelija: kirkkoherra
Kappalainen Jaakko Tuiskun siirtyessä Haukiputaan seurakunnan kirkkoherraksi Kempeleen seurakunta on hakemassa tähän tehtävään vs.
seurakuntapastoria ajalle 1.6.–31.12.2015. Tästä syystä on auki jääneeseen vt. kappalaisen virkaan syytä nimetä samalle ajalle nuorisotyön lähiesimies seurakuntapastori Juha Maalismaa.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräystä seurakuntapastori Juha Maalismaalle vt. kappalaiseksi ajalle 1.6.–31.12.2015
Päätös: 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: oteptk lähetetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

13
50 §
TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018, LIITE
9
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. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi
JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on valmisteilla muutos. Eduskunnalle
on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seura-kunnissa ja
seurakuntayhtymissä tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015.
Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on
useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Muun muassa tilintarkastajan
määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi
jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTTyhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastuvalvonnalle.
Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa tulisi 1.1.2016 lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia
edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö.
Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai
HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida
valitsemalla valtuustokaudelle 2015–2018 tilintarkastajaksi JHTTtilintarkastaja tai -yhteisö.
Seurakuntamme on Kirkon palvelukeskuksen (jatkossa Kipa) asiakasseurakunta. Kipa tuottaa valtakunnallisesti talous- ja palkkahallinnon
palveluja ja tarjoaa näihin liittyvän järjestelmäinfrastruktuurin seurakuntatalouksille ja Kirkon keskusrahastolle. Kipan päätoimipiste on Oulussa ja ruotsinkielisiä palveluita tuottava toimipiste on Porvoossa.
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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Kipan palvelutuotanto sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon prosessit, ja lisäksi palkkahallinnon sekä maksuliikenteen prosessin. Palvelutuotannon näkökulmasta keskeisimmät tietojärjestelmät ovat SAP (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, matka- ja
kululaskut), Populus (palkanlaskenta) sekä BasWare (maksuliikenne).
Kipa tulee tarjoamaan asiakasorganisaatioidensa 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, maksuliikenneprosessin sekä näihin liittyvät yleiseen tietoturvaan ja järjestelmäympäristöön liittyvät kontrollit.
Ensimmäisessä vaiheessa Kipa tulee hankkimaan kolmannen, riippumattoman osapuolen toteuttaman ISAE 3402, tyyppi 1 -lausunnon, joka
sisältää prosessi- ja järjestelmäkontrollien kuvauksen sekä arvion kontrollien käyttöönotosta. Seuraavassa vaiheessa Kipa tulee tarjoamaan
asiakkailleen ISAE 3402, tyyppi 2 -lausunnon, joka sisältää edellisen lisäksi riippumattoman arvioinnin kontrolliympäristön sekä yksittäisten
kontrollien toimivuudesta ajanjaksolla 1.1.–31.12.2015. Jatkossa, ISAE
3402, tyyppi 2 -lausunto tullaan hankkimaan tilikausittain.
Kaudella 2011-2014 seurakunnan tilintarkastajana on toiminut Aarne
Pohjolan JHTT, HTM, KLT ja varatilintarkastajana JHTT Paula HellénToivanen.
Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348)
mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden
aikana yhteensä alle 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakuntataloudella ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain
mukaan.
Talousjohtaja on pyytänyt tarkastustarjouksen niin että kutakin toimintavuotta kohden on arvioitu tarvittavan neljä tarkastuspäivää sekä sen
lisäksi Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastuskerta toukokesäkuussa. Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella.
Tarjoukseen on pyydetty tarkastushinnan lisäksi erittelemään
- tilintarkastajan tarkastustyöhön oikeuttava tutkinto ja sen suoritusvuosi ja alan työkokemuksen määrä
- varatilintarkastajan nimi, ammattitutkinto ja auktorisoinnit sekä
alan työkokemuksen määrä
Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________
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miten laadunvalvonta on järjestetty ja miten sen toimivuutta valvotaan
lyhyt kuvaus erityisosaamisesta
referenssiluettelo seurakuntatalouksien tarkastamisesta neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana
lyhyt selvitys tarkastuksen raportointitavasta seurakunnalle

Seurakunta pidättää itsellään oikeuden hylätä tarvittaessa annettu tarjous ja määrätä asia uudelleen valmisteltavaksi.

Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
seurakunnan tilintarkastajaksi Aarne Pohjolan JHTT, HTM, KLT ja varatilintarkastajaksi JHTT Paula Hellén-Toivasen vuosille 2015–2018. Tarjous on esityksen liitteenä.
Uuden lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla
hyväksytty JHTT-tilintarkastaja voi jatkaa toimintaansa seurakunnan tilintarkastajana edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastuvalvonnalle. Valitun
tilintarkastajan rekisteröitymisajankohta annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: hyväksyttiin esityksen 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 kokouksen 7.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

16
51 §
OULUN HIIPPAKUNNAN EDUSTAJA VV.2015–2018/LAPSITYÖN KESKUS RY:N NEUVOTTELUKUNTA
valmistelija: kirkkoherra
Suomen Ev-lut. seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n neuvoa-antavana
elimenä toimii neuvottelukunta, jossa on edustus jokaisesta suomenkielisestä hiippakunnasta. Oulun hiippakunnan edustaja neuvottelukunnassa on ollut Päivi Sutinen, joka on vuonna 2015 erovuorossa. Oulun tuomiokapituli on lähestynyt Kempeleen seurakuntaa pyytäen
mahdollisuutta saada ehdottaa varhaiskasvatuksen lähiesimies Saija Kivelää Lapsityön Keskuksen vuosikokoukselle hiippakunnan edustajaksi
neuvottelukuntaan vuosiksi 2015–2018. Tuomiokapituli on ilmoittanut,
että se maksaa tästä edustustehtävästä koituvat matkakulut ja päivärahat. Kivelä on tiedustellut mahdollisuutta hoitaa tätä tehtävää työaikana. Neuvottelukunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa, lisäksi
työaikaa menee mahdollisesti neuvottelupäivien järjestelytehtäviin.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto myöntää Saija Kivelälle luvan edustaa Oulun hiippakuntaa Lapsityön Keskuksen neuvottelukunnassa vuosina
2015–2018, mikäli tuomiokapituli näin ehdottaa ja Lapsityön Keskuksen
vuosikokous päättää. Kivelä saa käyttää tähän tehtävään työaikaa, kuitenkin niin, ettei tästä tehtävästä saa koitua haittaa virkatehtävien hoidolle.
Päätös: 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: oteptk annetaan tiedoksi Saija Kivelälle ja tuomiokapituliin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

17
52 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN, LIITE 10
valmistelija: talousjohtaja
Seurakunnan tilintarkastaja on 10.4.2015 antanut tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2014 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.–31.12.2014.
Esitys (talousjohtaja):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi;
2) vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset;
3) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta
1.1.–31.12.2014.
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 kokouksen 7.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

18
53 §
KIRKOLLISVERON TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016
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 2016.
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 7.5. esityslistalle.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

19
54 §
VT. KANTTORI PIRJO MÄNTYVAARAN VIRKASUHTEEN JATKAMINEN AJALLE 1.5.–2.8.2015
valmistelija: kirkkoherra
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 24.3.215 ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään kanttorin virkaan valittiin MuM Taru Pisto.
Hän aloittaa virassaan 3.8.2015. Virkaa tällä hetkellä toimittavan kanttorin Pirjo Mäntyvaaran työ on tällä hetkellä päättymässä 30.4.2015.
Virkasuhdetta on syytä jatkaa siihen asti, että Pisto aloittaa työnsä, eli
2.8.2015 saakka.
Esitys (khra): kirkkoneuvosto jatkaa vt. kanttori Pirjo Mäntyvaaran virkasuhdetta ajalle 1.5.–2.8.2015.
Päätös: hyväksyttiin.
Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Kempeleen seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
Toimeenpano: otepöytäkirja annetaan Pirjo Mäntyvaaralle ja taloustoimistoon.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

20
55 §
MUUT ASIAT, LIITTEET 11-13
Tiedoksi annettavia:
1. Viranhaltijapäätökset ajalla 16.3.–13.4.2015, liite 11
2. Ilmoitus naapurin rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulosta - osoite Kissaojantie 10, liitteet
3. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on 26.5.2015.
4. Seuraava kirkkovaltuuston kokous on 7.5.2015
5. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirje 113, 16.4.2015: tuomiokapituli on todennut pastori Jaakko Tuiskun irtisanomisen
Kempeleen seurakunnan kappalaisen virasta 1.6.2015 alkaen.

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto merkitsee asiakohdat 1-4 tiedoksi.
Päätös: 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: ei erillistä toimeenpanoa.

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

21
56 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU, LIITE 14
Loppuvirtenä laulettiin virsi 555.
Kokous päätettiin kellon ollessa 21.00.
Muutoksenhaku on liitteenä 14.

Kimmo Helomaa
puheenjohtaja

Tarja Karppinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 27.4.2015

Heikki Mattila

Pöytäkirjan tarkastajat:
_________ / _________

Tuula Rauma

