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Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Tanska, kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet 

Juha Parjanen 

 

 Jukka Hyvönen läsnä Minna Harjumaaskola  

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä läsnä Tuula Joenpolvi  

 Teuvo Niemelä läsnä Liisa Hanski  

 Ritva-Leena Pousi läsnä Raita Hostikka  

 Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen  

     

     

     

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

  Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja  

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa   
 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat 62-80 §§:t 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 25.5.2016 Hamina 25.5.2016 

Allekirjoitukset 

 

  Jukka Hyvönen Nina Janes 

 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 30.5.2016 ja on ollut nähtävänä 

kirkkoherranvirastossa 31.5.-13.6.2016. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu 

kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 26.5.2016. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

62 § 

Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Juha Tanska piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 

 

 

63 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Asialista on lähetetty 17.5.2016. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös  

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

64 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esityslista seuraavilla muutoksilla 

§ 77 Virkojen lakkauttaminen 

§ 78 Lastenohjaajien lomauttaminen 

§ 79 Muut esille tulevat asiat 

- Ystävyysseurakuntatyö Unkarissa 

- Virolahden kappeliseurakunnan kappalainen 

- Kansainvälinen ekumeeninen leiri Haminassa 2017 

- Lasten kesäleiritoiminta 

- Vapaaehtoistyö lapsityössä 

§ 80 Muutoksenhaku 

 

 

65 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin 

päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus  

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Outi Silander ja Jukka Hyvönen. 

 

Päätös  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Hyvönen ja Nina Janes. 
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66 § 

Laskujen hyväksyjät 

 

Seurakunnan työntekijät ovat vaihtuneet ja työntekijöiden tehtävänkuvissa on tapahtunut viimeisten 

vuosien aikana muutoksia. On tarve päivittää laskujen hyväksyjät työaloittain vastaamaan 

käytäntöä. 

Esimiehet ovat laatineet ehdotetut hyväksyjät. 

 

Ehdotus, talousjohtaja Tarja Partanen 

Hyväksytään liitteen 1 mukaiset laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

67§ 

Työntekijöiden esimiehet 

 

Seurakunta liittyy Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuoden 2017 alusta. Kipassa 

hoidetaan matkalaskujen, vuosilomien, sairauslomien ym. henkilöstöön liittyvien päätösten 

tekeminen sähköisesti. Jokaiselle työntekijälle on nimettävä yksi vastuullinen esimies ja hänelle 

tarpeellinen määrä sijaisia, jotta päätöksenteko on mahdollisimman joustavaa esimiehen 

poissaollessa esim. loma-aikoina.  

 

Kappeleiden työntekijöillä on ollut tavallaan kaksi esimiestä, kappeleiden kappalainen ja 

työalavastaava. Olemme joutuneet tarkkaan pohtimaan työalojen vastuut ja nimeämään yhden 

esimiehen kullekin työntekijälle. Nyt tehtävä esitys on käsitelty kaksi kertaa esimiespalaverissa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Hyväksytään liitteen 2 mukaiset esimiehet. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

68 § 

Johanneksen kirkon sankarihautausmaan kastelujärjestelmän lvi-töiden urakoitsijan valinta 

 

Valmistelu seurakuntapuutarhuri  

Johanneksen kirkon puistossa sijaitsevan sankarihautausmaan kasteluvesiputkistot ovat yli 

viisikymmentä vuotta vanhaa metalliputkea ja ne ovat olleet käyttöikänsä päässä jo pitkään. 

Nykyinen vesiliittymän mittari on kaivossa, joka sijaitsee Mannerheimintiellä, aivan katualueella. 

Mittarin poisto syksyisin ja asennus takaisin keväisin on ollut todella hankalaa liikenteenkin takia, 

kaivon ahtauden vuoksi sekä vanhojen, huonosti toimivien ja ruosteisten sulkujen takia. 

Sankarimaan istutuksille tarvitaan luotettava kastelujärjestelmä ja edellä mainituista syistä sen 

uusimista esitettiin ja se hyväksyttiin v. 2016 talousarvioon (20 000 €) 
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Pöytäkirjan tarkastajien 

nimikirjaimet 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Wise Group on tehnyt keväällä 2016 suunnitelman kastelujärjestelmän uusimiseksi. Pääkohdat 

suunnitelmasta: 

- vanhasta liittymästä luovutaan ja otetaan haaroitus pihalle Johanneksen kirkon 

kellarista, näin myös vesimittari jää lämpimään tilaan 

- putkivedot vedetään kellarista vesiposteille 

- sankarimaan kukkaistutuksille tulee maan pinnalle asennettavat tihkuletkut, jotka 

ohjaavat veden suoraan istutuksille, etuna se että kasteluvettä ei valu hukkaan eikä 

multa valu mukana ja näin rinteessä sijaitsevat istutukset saavat tasaisemmin vettä 

- kirkon kellariin tulee ohjauskeskukset joilla saadaan vesipostit suljettua yöksi ja 

vältettyä näin mahdollinen ilkivaltainen veden valuttaminen 

- toisella ohjauskeskuksella voidaan ajastaa kukkaistutusten kastelu, jolloin se ei 

sido työvoimaa 

- suunnitelmassa esitettiin myös suihkulähteiden korjaus erillisenä kohteena, mutta 

joka voidaan toteuttaa myöhemmin erillisenä hankkeena 

-  

Toteutuksesta pyydettiin tarjoukset Vesijohtoliike Penttilä Oy:ltä ja Haveputki Oy:ltä siten, että 

kaivutyöt ja pintojen korjaukset eivät kuulu urakkaan. Tarjous saatiin vain Haveputki Oy:ltä 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään hankkia Johanneksen kirkon sankarihautausmaan kastelujärjestelmän lvi-työt 

Haveputki Oy:lta hintaan 10.560 euroa alv 0 %, 13.094,40 euroa sis. alv 24 %. Hintaan ei 

sisälly suihkulähdejärjestelmää. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

69 § 

Miehikkälän kirkon maalämpöurakoitsijan valitseminen 

 

Kiinteistötyöryhmä on valmistellut Miehikkälän kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamista 

maalämmölle. Suunnittelijaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen Wise Group Oy, jossa asiaa on 

hoitanut Rauno Haakana ja Jussi Karhu. Suunnitelmien valmistettua pyydettiin tarjoukset 

maalämpöurakasta seuraavilta yrityksiltä: 

 Tom Allen 

Scanoffice 

Haveputki  

 Kouvolan Putkityö 

 Putkinippa 

 Kotkan Lämpö- ja vesityö 

 EnerCat 

 

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset: 

Putkinippa Oy  63.860,00 euroa sis alv 24 % 

Tom Allen Oy  66.690,00 euroa sis alv 24 % 
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Kvsto  

 

Haveputki Oy  76.495,60 euroa sis alv 24 %. 

 

Putkinippa Oy:n ja Tom Allen Oy:n kanssa on käyty 13.5.2016 urakkaneuvottelut, jonka perusteella 

kiinteistötyöryhmä esittää, että Miehikkälän kirkon maalämpöurakoitsijaksi valitaan Putkinippa Oy 

hintaan 63.860 euroa sis. alv 24 %. 

 

LVI-selostus, tarjouspyyntö, tarjoukset sekä urakkaneuvottelujen pöytäkirjat jaetaan esityslistan 

mukana. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään valita Miehikkälän kirkon maalämpöurakoitsijaksi Putkinippa Oy. Hinta 63.860 

euroa sis. alv 24 %. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin ja valtuutettiin talousjohtaja Tarja Partanen selvittämään mahdollisen 

porakaivon veden hyödyntäminen kasteluvetenä. 

 

70 § 

Haudankaivuun sopimuksen jatkaminen 

 

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa 21.3.2016 § 36 jatkaa Virolahden ja Miehikkälän 

haudankaivupalvelun palvelusopimusta ajalle 16.4.-30.9.2016. Haminan alueen haudankaivun ja 

talvikunnossapidon sopimus päättyy 30.9.2016. Molemmat palvelut yhdistetään ja kilpailutetaan 

samalla tarjouspyynnöllää. Tarkoitus oli, että uusi sopimus olisi voimassa 1.10.2016 mennessä.  

 

Uusi sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi. Neuvotteluissa Hankinta Taitoan kanssa 

totesimme, että hankinnan kokonaisarvoon lasketaan neljän vuoden kustannukset ja tällöin EU-

kilpailuraja ylitetään. Tämän johdosta kaikki aikamäärät pitenevät, joten emme saa sopimusta 

voimaan 1.10.2016 alkaen.  

 

Päätös uudesta sopimuksesta tehdään kirkkoneuvoston syksyn ensimmäisessä kokouksessa 

26.9.2016. Sopimus voidaan allekirjoittaa 1.12.2016. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Jatketaan Virolahden ja Miehikkälän sekä Hamina alueen haudankaivun sekä Haminan 

alueen talvikunnossapidon sopimusta 30.11.2016 asti. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

71 § ja 31 § 

Haminan seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätös 

 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan ”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta 

seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden 

tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 

Tilipäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä 

talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  
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Tilipäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja 

taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien 

tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen 

kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta 

seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.” 

 

Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1). 

Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, 

tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen 

erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. 

 

Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 928.893,62 € mikä on 204.366,62 € 

euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Kaikki tuloryhmät ylittivät talousarvion, eniten ylittyi 

hautatoimen tuotot, reilut 40.000 euroa ja metsätalouden tuotot reilut 70.000 euroa. Metsätalouden 

tuotot oli budjetoitu vuodelle 2014, mutta metsän myynti siirtyi vuodelle 2015. Lisäksi muissa 

toimintatuotoissa on METSO-metsänsuojelusopimuksen kertakorvaus n. 56.000 euroa. 

 

Käyttötalousosan toimintakulut olivat vuonna 2015 yhteensä 5.276.963,00 € ja ne toteutuvat 94 % 

prosenttisesti. Säästöä kertyi yhteensä 338.157,00 €. Säästöt tulivat henkilöstökuluista 122.815,63 

€, palveluiden ostoista 116.815,63 €, vuokrista 24.822,61 €  ja tarvikkeiden hankinnasta 85.422,65 

€. Ylitystä tuli annetuissa avustuksissa 8.344,05 € ja muissa toimintakuluissa 3.406,62 €. 

 

Investointimenot olivat ainoastaan 33.168,92 €. Lukuun sisältyy päältä ajettava ruohonleikkuri 

hautausmaille 23.126,00 €, Virolahden hautausmaan huoltorakennuksen loppuerä 9.942,92 € sekä 

Miehikkälän osuuspankin osuusmaksu 100,00 €. Itäristin seurakuntatalon myynti ei toteutunut ja 

kirkkoneuvosto päätti ottaa Markkulan leirikeskuksen pois myynnistä keväällä 2015. 

 

Verotuloja kertyi yhteensä 5.570.961.19 €, mikä 190.961,19 € enemmän kuin oli budjetoitu ja 

110.464,02 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Prosenteissa kasvu oli 2,0 %. Koko kirkon kasvu 

oli 1,8 %. 

Kirkollisverokertymä lisääntyi 1,4 %, 70.161,86 € ja yhteisöverot 7,6 %, 40.302,76 €. 

Talousarvioon nähden kirkollisverokertymä oli 1,4 % suurempi, ja yhteisöverokertymä 7,6 % 

suurempi. 

Verotuloilla katettiin kaikki toimintakulut. 

 

Vuosikate parani edelliseen vuoteen nähden ollen 816.137,97 €, edellisenä vuotena 579.062,56 €. 

Vuosikatteen paranemiseen vaikutti toimintatuottojen lisääntyminen, verotulojen kasvu sekä 

rahoitustuottojen lisääntyminen. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot 462.391,79 €, 

jotka ovat nousseet viimeisten vuosien aikana tehtyjen investointien myötä. Vuosikatteella 

pystyttiin rahoittamaan investoinnit ja lainanlyhennykset. 

 

Tilikauden tulos on + 353.746,18 ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä kertyi 

510.695,47 €. 

Kassavarat lisääntyivät 666.043,86 €. Näillä varoilla voidaan tulevina vuosina tehdä investointeja. 
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Seurakunnan taseen loppusumma on 12.551.250,49 €. 

 

Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 

2015 tilinpäätös ja 

2. jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

 

Päätös § 31 

Kirkkoneuvosto päätti 

1. hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 2015 

tilinpäätöksen ja 

2. jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

 

 

Tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastuskertomus lähetetään esityslistan mukana. 

 

§ 71, 24.5.2016 

Ehdotus, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto päättää 

1.esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon kirkkovaltuustolle ja 

2. esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja 

vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.  

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

§ 72 

Hoitovapaan keskeyttäminen 

 

Kirkkoneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 26.8.2014 lastenohjaaja Heidi Pekonmäelle 

hoitovapaata ajalle 11.11.2014 - 3.1.2017. Heidi Pekonmäki anoo kirjeessään 20.4.2016 

hoitovapaan keskeyttämistä 17.8.2016 alkaen. Työsopimuslain (29.5.1998) 35 c §:n mukaan 

”Hoitovapaa 

Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti 

asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaana voidaan pitää 

enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi kahta 

useammasta tai kuukautta lyhyemmästä jaksosta. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista tai 

huoltajista kerrallaan. Äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi 

kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata. 

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle hoitovapaasta ja sen pituudesta viimeistään kaksi 

kuukautta ennen sen alkamista. Työntekijä voi perustellusta syystä muuttaa hoitovapaan 
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ajankohdan ja sen pituuden ilmoittamalla siitä työnantajalle viimeistään kuukautta ennen 

muutosta.” 

Heidi Pekonmäen sijaisen työsuhde päättyy 3.6.2016. 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään keskeyttää lastenohjaaja Heidi Pekonmäen hoitovapaa 16.8.2016. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

§ 73 

Haminan seurakunnan diakoniatyön lähiesimies- ja virkajärjestelyt 

 

Haminan seurakunnan diakonit ovat käsitelleet lähiesimiesjärjestelmän muuttamista niin, että 

diakonian viranhaltijasta tulisi diakoniatiimin lähiesimies ja diakoniapapin rooli olisi tiimissä 

edustaa oman alansa asiantuntemusta. Ehdotus seurailee niitä muutoksia, joihin kirkossa on paikoin 

viime vuosina päädytty esimiesjärjestelmää kehitettäessä – muutkin kuin papit voivat toimia 

työalaesimiehinä.  

Diakonit ottavat kantaa myös seurakunnan tulevaan diakonian virkojen määrään (liite 3) 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Käydään lähiesimieskysymyksestä ja virkojen määrästä keskustelu päätöksen valmistelua 

varten. 

 

Päätös 

Käytiin lähetekeskustelu viranhaltijavalmistelua varten. 

 

§ 74 

VUODEN 2017 TALOUSARVION KEHYS 

 

Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli positiivinen 353.746,18 euroa johtuen osittain 

kertaluonteisista tuotoista. Talousarvion mukaan tilikauden tulos näytti negatiiviselta 413.000 

euroa. Vuoden 2016 talousarviossa tilikauden tulos näyttää negatiivista 500.632 euroa.  

Talousarvion 2016 mukaan toimintakulut vähenevät vuoteen 2015 verrattuna 2,7 % ( 152.992 

euroa) ja toimintatuotot vähenevät 12,7 % (91.980 euroa). Vuosikate huononisi 198,7 % (+ 42.691 

eurosta – 42.134 euroon) ja tilikauden tulos olisi – 21,4 %. Jotta päästäisiin vuoden 2015 

tilinpäätöksen lukemiin toimintakuluja täytyy vuoden 2017 talousarviossa pienentää. 

Toimintatuottoja ei pystytä lisäämään maksuja korottamalla. Niiden lisäämiseen tarvitaan 

ulkopuolisia tuottoja, mm. tilavuokrina. Vuoden 2017 talousarvion vuosikate pitäisi olla reilut 

450.000 euroa, jotta se kattaisi poistot. Tämä tarkoittaa, että toimintakuluja pitäisi vähentää ja 

tuottoja lisätä yhteensä lähes 500.000 euroa. 

 

Seurakunnan verotulojen pitäisi kattaa toimintamenot. Vuoden 2016 talousarviossa verotulot jäivät 

143.128 pienemmiksi kuin toimintamenot. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä verotulot kattavat 

toimintamenot (+ 293.998). Vuoden 2017 verotuloarvio on 4.800.000 euroa. Vuoden 2017 

toimintamenot olisi saatava pienenemään n. 350.000 euroa eli 6,4 %.  
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Jatkuvaa säästöä tulee ainoastaan henkilöstön vähennyksellä. Se on tarkoitus toteuttaa luonnollisen 

poistuman avulla. 

Lapsityössä on yksi määräaikainen toimi, joka päättyy 31.5.2016. Kahdelle lastenohjaajalle on 

myönnetty ero eläkkeelle siirtymistä varten. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan toinen toimi 

täytetään vakituisesti ja toinen määräaikaisesti, joten säästöä ei tule vuoden 2017 aikana. Lisäksi 

yksi osa-aikainen työntekijä on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.7.2017 alkaen. 

Virolahden kappelin toimistosihteeri jää eläkkeelle 1.8.2016 alkaen. Jäljelle jäävälle  

toimistosihteerille täytyy palkata sijainen lomia ja muita poissaoloja varten. 

Diakoniatyöntekijöistä yksi on jäämässä eläkkeelle 1.9.2017 alkaen. 

Näiden henkilöstövähennysten yhteisvaikutus vuodelle 2017 on noin 110.800 euroa. 

Seurakunta joutuu liittymään vuoden 2017 alusta Kirkon palvelukeskus Kipaan, jonka vuosikulut 

ovat n. 56.000 euroa. Kun tästä vähennetään nykyisten järjestelmien poistumisesta saatava säästö, 

jää lisäkustannukseksi kuitenkin n. 48.000 euroa. 

Henkilöstösäästöjen ja lisämenojen yhteisvaikutus jää säästöjen puolelle lähes 63.000 euroa. 

 

Kirkollisverokertymät  

 

Kirkollisverokertymä 2013-2016 aikana kirjanpidon mukaan. Veronkorotus tapahtui vuoden 2014 

alussa. 
 2013 2014 2015  2016 (1-4) 

Kirkollisverot 4.788.628 4.929.537 4.999.699 1.845.951 

muutos ed. vuoteen 2,1 % 

+ 92.793 

2,9 % 

+ 142.453 

+ 1,42 % 

+ 70.162 

- 0,4 % 

- 7.924 

Yhteisöverot    471.504   530.959    571.262 24.771 

muutos ed. vuoteen 12,8 % 

54.012 

12,6 % 

59.461 

+ 7,6 %  

40.303 

 

Valtion rahoitus    173.276 

     

Kaikki yhteensä 5.260.132 5.460.496 5.570.961 2.043.998 

Muutos ed. vuoteen 2,9 % 

146.895 

3,81 % 

201.914 

+ 2,0 % 

+ 110.465 

+ 1,8 % 

35.159 

 

Verojen lisäys johtuu vuoden 2016 valtionosuuden tasaisuudesta kun taas aiempina vuosina 

yhteisöverot vaihtelivat. Esim toukokuussa 2015 saimme yhteisöveroja yli 140.000 euroa ja 

valtionosuus vuonna 2016 on vain 43.319 euroa, joten tilanne toukokuun jälkeen muuttuu. 

 

Vuoden 2016 talousarvion toteutuminen (30.4.2016, alustava) edellisen vuoden vastaavaan aikaan 

verrattuna 

 

 2016 2015 

Toimintatuotot 198.146 311.601 

   Henkilöstökulut - 930.277 - 922.445  

   Muut kulut - 586.105 - 636.908 

Toimintakulut -1.516.382 - 1.559.353 

Toimintakate - 1.318.236 - 1.247.752 

Verotulot 2.043.998 2.008.839 

Verotuskulut -19.030 -26.980 

 

Keskusrahastomaksut -179.705 -114.940 
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Rahoitustuotot ja -

kulut  

-6.791 - 7.794 

Vuosikate 520.236 611.673 

 

Taulukon mukaan toimintatuotot ovat laskeneet yli 100.000 euroa. Johtuu vuoden 2015 

seurakuntamatkasta, jonka tuotot olivat n. 50.000 euroa ja puun myyntituotoista, jotka viime 

vuonna olivat n. 70.000 euroa.   

 

Henkilöstökulut ovat lisääntyneet n. 8.000 euroa (+ 0,9 %), mutta muut kulut ovat laskeneet reilut 

50.000 (- 7,9 %). Henkilöstökulujen nousu johtuu kappeleiden toimistosihteerin sijaisen 

perehdyttämisestä sekä yhden siivooja-vahtimestarin paluusta virkavapaalta. Aiemmin 

kiinteistöpuolella oli työntekijävajausta. Palveluiden ostot ovat vähentyneet 70.000 euroa, nousua 

on vuokrissa 10.000 euroa ja tarvikkeissa 18.000  euroa. 

 

Verotulot ovat hieman nousseet edellisestä vuodesta, 35.159 euroa (1,8 %). 

Vuosikate on lähes 100.000 euroa pienempi kuin vastaavavana aikana edellisenä vuonna.  

 

Alla taulukko, jossa verrattuna kuinka paljon pienempi pääluokan menot vuoden 2015 

tilinpäätöksessä oli verrattuna tämän vuoden talousarvioon 

 

Pääluokka Tp 2015 Ta 2016 Ero € Ero % 

Hallinto 688.718 715.158 26.440 3.8 % 

Srk-työ 2.581.044 2.556.561 - 24.483 - 0,9 % 

Hautatoimi 879.168 910.086 30.918 3,5 % 

Kiinteistötoimi 1.119.137 1.272.822 153.685 13,7 % 

 

Vuonna 2017 hallinnon kulut kasvavat, koska Kipan maksut nostavat kustannuksia. 

Seurakuntatyössä ja hallinnossa saadaan henkilöstövähennyksillä säästöjä. Hautatoimessa ei ole 

näköpiirissä kulujen vähennystä ellei hoitotasoa lasketa ja siitä johtuen palkkakustannukset 

vähenevät. Kiinteistötoimen kulujen vähennys riippuu Itäristin seurakuntatalon myynnistä sekä 

mahdollisista energian säästöistä. 

 

Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt vuoden 2016 tammi-huhtikuun aikana 78 jäsenellä. 

Alkuvuodesta kastettuja on ollut 52 ja kuolleita 87, kirkkoon liittyneitä 23 ja kirkosta eronneita 38. 

Muuttoliike on ollut tappiollista 25 jäsentä. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Vuoden 2017 talousarvion perusteet 

- henkilöstökuluihin säästöä 110.000 euroa 

- muut kulut 0 %, paitsi Kipa-maksut 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
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§ 75 

Kiinteistötyöryhmän pöytäkirjat tiedoksi 

 

Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Pöytäkirjat ovat esillä 

kokouksessa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään pöytäkirjat tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

§ 76 

Viranhaltijoiden päätöspöytakirjat tiedoksi 

 

Liitteenä luettelo viranhaltijoiden päätöksistä. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

§ 77  

Virkojen lakkauttaminen  
Haminan seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen Kipan alaisuuteen 1.1.2017 alkaen. 

Kipa  hoitaa seurakunnan kirjanpidon ja palkanmaksun. Ennen vuoden vaihdetta on syytä 

lakkauttaa ne virat, joilla ei ole hoitajaa eikä ko virkoja ole tarkoitus tulevaisuudessa täyttää. 

 

Kirkkoherranviraston toimistonhoitajan virka vapautui 1.12.2012, kun viran hoitaja Marja 

Suurnäkki jäi eläkkeelle. Virkaa ei täytetty, eikä sitä ole tulevaisuudessa tarvetta täyttää. 

 

Seurakunnassa on yksi seurakuntamestarin virka vailla hoitajaa. Anja Takalan jäätyä eläkkeelle 

2013. virkaa ei lakkautettu, vaikka sitä ei täytetty, eikä sitä ole tarpeen täyttää. Seurakuntamestarin 

sijaisena toimivat siivooja-vahtimestarit, joista yhdellä on suntion koulutus. 

 

Kirkkoneuvosto myönsi toimistosihteeri Raili Arpiaiselle eron virasta 1.8.2016 alkaen. Virkaa ei ole 

tarkoitus täyttää. Seurakunta on palkannut tarvittaessa töihin tulevan työsopimussuhteisen 

työntekijän hoitamaan vuosiloman ym. sijaisuudet, jotta palvelu taataan kappeleiden alueella 

samanlaisena mm. loma-aikoina. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa kirkkoherranviraston 

toimistonhoitajan viran, seurakuntamestarin viran sekä yhden toimistosihteerin viran. 

 

Päätös 
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Esitys hyväksyttiin. 

 

 

§ 78 

Lastenohjaajien lomauttaminen 

Kaikille lastenohjaajille ei ole tarjota oman alan töitä koko kesäksi. Seurakunnalla ei ole sellaista 

kesätyötä tarjolla, jota lastenohjaajat voisivat tehdä. Lastenohjaajia lomautetaan eripituisiksi ajoiksi 

kesällä jaetun listan mukaan. Lomautuksista on pidetty yt-neuvottelu luottamusmiesten kanssa. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Yt-neuvottelujen perusteella päätettiin lomauttaa toimenhaltijoita jaetun listan mukaan 

taloudellis- ja tuotannollisista syistä. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin 

 

 

§ 79 

Muut esille tulevat asiat 

 

Ystävyysseurakuntaan Nagytarcaan 21.-23.5.2016 tehdyn neuvottelumatkan tuloksena on 

syytä päivittää ystävyysseurakuntatyön toiminnan tavoitteet. 

 

Merkitään tiedoksi, että Haminassa järjestetään 25.-27.8.2017 kansainvälinen ekumeeninen 

nuorisoleiri. 

 

Päätettiin selvittää mahdollisuudet tarjota leirejä niille lapsille, jotka jäivät vaille leiripaikkaa 

kesällä 2016 ja mahdollisesti varata toimintaan lisämäärärahaa. 

 

Virolahden kappeliseurakunnan kappalaisen virantäytöstä keskusteltiin. 

 

Selvitetään mahdollisuutta ottaa seurakuntalaisia mukaan työntekijän rinnalle 

päiväkerhotoimintaan. 

 

 

§ 80 

Muutoksenhakuohje1 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista 
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska 
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät: 62,63,64,65, 71,73,74, 75,76,77,79,80 
 

 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pöytäkirjan pykälät: 66,67,72,78 
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Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan 
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
 
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n                               Pöytäkirjan pykälät: 
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,                              Pöytäkirjan pykälät: 
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai                           Pöytäkirjan pykälät:  
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n                                Pöytäkirjan pykälät: 
5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla .Pöytäkirjan pykälät ja 
valituskieltojen perusteet:  
 
 

 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot 
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain 
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu 
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.  
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

  

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 
 

 Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto 

  
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34 
Postiosoite:PL 77 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pöytäkirjan pykälät: 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä 
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai 
sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Oikaisuvaati- 
muksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:  
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi  
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 

 
HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikaisu
n tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).  
 

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, 49400  HAMINA 

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € 
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat) 
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Postiosoite:PL 77, 49401  HAMINA 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pykälät 68, 69, 70 
 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, 
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan 
saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, 
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

Hankintaoikaisu
n sisältö 

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: 
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 

 
VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirkollis- ja hallintovalitukset 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

  Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 
Käyntiosoite: Puistokatu 29 
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO 
Puh. 029 56 42500 (vaihde) 
Telekopio 020 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
30 päivää 
 

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

 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 
 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI 
Telekopio: (015) 321 6016 
Sähköposti:mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 

  Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: 
 
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto 
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo) 
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi 
 

30 päivää 
 
 
 
 
 
 
30 päivää 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
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Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon 
asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen 
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä 
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan 
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään 
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään 
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä 
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.  
 
Pykälät  
Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  
Valitusaika  
                                                                                                                                                                        14 
päivää 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: 

 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Käyntiosoite   Radanrakentajantie 5  
00520 HELSINKI 
Telekopio:  029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

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

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja kotikunta 
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 
 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön 
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan 
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai 
muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  
asiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-
oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa 
asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa 

oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön 
oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 

 

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 


