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Aika Torstai 17.5.2018 klo 16.30-18.35 

  

Paikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone 

  

Osanottajat 

 

jäsenet 

Juha Tanska,  kirkkoherra 

 

läsnä 
varajäsenet  

 Katja Andrejev poissa Jaana Suikkanen poissa 

 Jukka Hyvönen poissa Jouni Kormu läsnä 

 Nina Janes läsnä Esko Kiri  

 Arto Kivelä poissa Tuula Joenpolvi läsnä 

 Ritva-Leena Pousi läsnä Tuomo Uutela  

 Outi Silander poissa Liisa Hanski poissa 

     

     

     

 

 

Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, läsnä 

 Teuvo Niemelä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, läsnä 

  Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä, läsnä 

 

Allekirjoitukset 

 

  puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat §§:t 38- 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Paikka ja aika Hamina 17.5.2018 Hamina 17.5.2018 

 

Allekirjoitukset    

 

  Nina Janes  Tuula Joenpolvi 

Pöytäkirjan  

nähtävänä pito  Pöytäkirja on asetettu nähtäville 21.5.2018 ja on ollut nähtävänä kirkko-

herranvirastossa 22.5.-4.6.2018. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkko-

herranviraston ilmoitustaululla 18.5.2018. 

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

 

Pöytäkirjan otteet 

oikeaksi todistaa        
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

 

 

38 § 

Kokouksen avaus 

 

Kirkkoherra Juha Tanska avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

39 § 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Asialista on lähetetty 9.5.2018. Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä 

on saapuvilla.  

 

Ehdotus  

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Päätös   

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

40 § 

Esityslistan hyväksyminen 

 

Ehdotus 

Hyväksytään lähetetty esityslista. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

41 § 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkko-

neuvosto kokouksessaan.  

 

Ehdotus 

Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Nina Janes ja Arto Kivelä. 

 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Janes ja Tuula Joenpolvi 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

42 § 

Erityisammattimiehen tehtävänkuvan ja palkan tarkistus 

Valmistelija talousjohtaja puh.  050 594 3888 

 

Hautausmaan kausityöntekijöillä Ristiniemessä, Virolahdella ja Miehikkälässä on lähiesimies. Mui-

den kausityöntekijöiden esimiehenä on toiminut seurakuntapuutarhuri. Tasapuolisuuden ja tiedon-

kulun helpottamiseksi hautaustoimi esittää, että kaikille kausityöntekijöille tulee lähiesimies. Risti-

niemen kausityönjohtajalle  tulee oman hautausmaan lisäksi Haminan keskustan alueen työntekijät. 

Muutos on niin pieni, että se ei vaadi tehtävänkuvan päivitystä eikä muutosta palkkaukseen. Husu-

lan hautausmaiden sekä Myllykylän ja Leirikankaan hautausmaiden kausityöntekijöiden lähiesimie-

heksi on laupautunut erityisammattimies Minna Pennanen. Hänen tehtäviin ei tällä hetkellä kuulu 

esimiestehtäviä. Asiasta on keskusteltu vakituisten työntekijöiden kanssa. 

 

Tehtävänkuva jaetaan esityslistan mukana. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään hyväksyä eristyisammattimies Minna Pennasen 

a) päivitetty tehtävänkuvaus  

b) peruspalkaksi 2.5.2018 alkaen 2.038,17 euroa kuukaudessa + vuosisidonnainen palkanosa 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

43 § 

Lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteerin tehtävänkuvan päivitys ja palkkaus 

Valmistelu talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Lähetys- ja vapaaehtoistyön sihteeri Liisa Länsmansin tehtävänkuva on jäänyt vaillinaiseksi viran 

perustamisen yhteydessä, jolloin ei tiedetty tarkkaan mitä tehtäviä virka tulee sisältämään. Tehtä-

vänkuva on muuttunut, koska se on muotoutunut työntekijän mukana ja toimintakulttuuri on muut-

tunut: lähetysväki ikääntynyt, henkilöstöresurssit vähentyneet, taloustilanne heikentynyt ja työttö-

myys kasvanut. Lisäksi toimintaa on kehitetty ja laajennettu. Tehtävänkuva on muuttunut siinä mää-

rin, että on tarpeen muuttaa myös viran vaativuusryhmää 502:sta 503:een. 

 

Muutettu tehtävänkuvaus jaetaan esityslistan mukana. 

 

Lähetyksen työala on ilman esimiestä ja uusi esimies saadaan 1.9.2018 alkaen. Lähetys- ja vapaaeh-

toistyönsihteeri on tehnyt osittain esimiehen tehtäviä. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään hyväksyä lähetys- ja vapaaehtoistyönsihteerin 

a) päivitetty tehtävänkuvaus, 

b) palkan vaativuusryhmäksi 503 peruspalkka 2.416,00 € kuukaudessa 1.1.2018 alkaen 

c) esimiehen tehtävien hoidosta ajalle 1.1.-31.8.2018  10 %:n palkankorotus peruspalkkaan. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksytään. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

44 § 

Ylimmän johdon paikallinen järjestelyerä 

Valmistelija kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

 

Kirkon uuden virka- ja työehtosopimuksen 2 §:n mukaan  seurakunta päättää 1,6 %  (157,71 euroa) 

suuruisen paikallisesti kohdennettavan järjestelyerän käytämisestä J- ja/tai K-hinnoitteluryhmän  

(ylimmän johdon) viranhaltijan peruspalkkaan. 

 

Järjestelyerän käyttäminen edellyttää, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuulli-

suuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi 

on asetettu/asetetaan tavoitteet, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä. 

 

Johdon tavoitteiksi on määritelty toiminnan, hallinnon, talouden ja kiinteistöjen hyvä hoito. 

 

Esitys, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

Päätetään jakaa KirVESTES:n mukainen ylimmän johdon järjestelyerä 1,6 %:n suuruisena kummal-

lekin viranhaltijalle 1.4.2018 alkaen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

Kirkkoherra ja talousjohtaja  poistuivat päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Puhetta johti va-

rapuheenjohtaja Nina Janes, päätöksen kirjasi sihteeri. 

 

 

45 § 

Lastenohjaajien lomautus kesällä 2018 

Valmistelija: talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Kaikille lastenohjaajille ei ole tarjota oman alan töitä koko kesäksi. Seurakunnalla ei ole muuta ke-

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

kesällä.  

 

Lista lomautuksista jaetaan esityslistan mukana.  

 

Yhteistoimintaneuvottelusta on ilmoitettu luottamusmiehelle 6.4.2017 ja neuvottelu on pidetty 

19.4.2018. 

 

Ehdotus 

Yt-neuvottelujen perusteella päätetään lomauttaa lastenohjaajia jaetun listan mukaan taloudellis-

tuotannollisista syistä. Kaikki työntekijät palaavat lomautuksen jälkeen tehtäviinsä. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

46 § 

Tietosuojavastaavan nimeäminen 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR tulee voidaan 25.5.2018. Sen mukaan viranomaisen tai julkishal-

linnon elimen, joka toimii rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä, tulee nimetä tietosuo-

javastaava, jonka aseman ja toimenkuvan määrittelee tietosuoja-asetus. Yksi tietosuojavastaava 

voidaan nimittää useampaa viranomaista tai julkishallinnon elintä varten.  

 

Kouvola it-alueen johtokunta on tehnyt päätöksen, että it-alueen seurakunnan voivat halutessaan 

nimittää it-alueen päällikön Jyrki Lahden tietosuojavastaavakseen. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään nimetä Haminan seurakunnan tietosuojavastaavaksi Kouvolan it-alueen päällikkö Jyrki 

Lahti. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

47 § 

Kouvolan it-alueen tietosuojaryhmä 

Valmistelija, kirkkoherra puh. 050 594 3892 

 

Kouvolan it-alueella on toiminut tämän kevään tietosuojaprojektiryhmä, johon on kuulunut talous-

johtaja Tarja Partanen. It-alue ehdottaa, että tietosuojaprojektiryhmä jatkaisi projektin päättymisen 

jälkeen tietosuojaryhmänä. Ryhmä ei kokoonnu säännöllisesti, ainoastaan mikäli lainsäädäntö 

muuttuu tai tietoturvaloukkaustilanteissa. 

 

Esitys, kirkkoherra 

Päätetään nimetä it-alueen tietosuojaryhmään talousjohtaja Tarja Partanen. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

48 § 

Alkoholillisen ehtoollisviinin tilaaminen 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

1.3.2018 voimaanastuneen uudon alkoholilain myötä ehtoollisviinien verovapaus on poistunut 

evankelisluterilaisilta seurakunnilta ja ortodoksisilta seurakunnilta sekä uskonnollisilta yhdyskun-

nilta. 

 

Alkoholillinen ehtoollisviini hankitaan jatkossa Alkosta, joko tilaamalla verkkokaupasta tai osta-

malla suoraan myymälän valikoimasta. 

 

Kirkkohallitus suosittelee seurakuntaa avaamaan Alko Oy:n yritysasiakkaan verkkokauppatilin ja 

tilaamaan alkoholliset ehtoollisviinit verkkokaupasta.  
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

Verkkokaupan avaamista varten lähetetään Alkolle valtuutuskirje, jonka allekirjoittaa seurakunnan 

nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Tähän vaaditaan pöytäkirjanote tai muu selvitys, josta 

ilmenee seurakunnan nimenkirjoitusoikeutetut, ja selvitys saa olla enintään 3 kk vanha. 

 

Päätös nimenkirjoittajista on tehty kirkkoneuvostossa 11.1.2011 eikä sitä ole tarpeen muuttaa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Päätetään todeta, että Haminan seurakunnan nimenkirjoittajat ovat yleisissä asioissa talousjohtaja ja 

kirkkoherra yhdessä sekä kirkkoherra ja talousjohtaja kumpikin yksin omalla työvastuualueellaan. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

49 § 

Avustukset yhdistyksilleja järjestöille 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

Haminan seurakunnan uusi avustussääntö tuli voimaan 1.7.2017. Sen mukaan avustukset tulee jät-

tää huhtikuun loppuun mennessä ja ne käsitellään kesäkuun loppuun mennessä. Avustuksen kritee-

rinä on mm. että avustuksen saajan tulee olla kristillistä arvomaailmaa tukeva tai yhteistyötä seura-

kunnan kanssa tekevä sekä yhteistyön tulee näkyä seurakunnan  työalojen toimintasuunnitelmissa 

tai yhteistyöstä on laadittu erillinen sopimus. 

 

Talousarvioon on varattu edellä mainittuihin avustuksiin 2.500 euroa. 

 

Huhtikuun loppuun mennessä saimme hakemuksen Haminan seudun Kristilliset Eläkelaiset ry:ltä 

450 euron yleisavustusanomukset. 

 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään myöntää Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:lle 450 euron yleisavustus tehtävä-

alueelta Muu seurakunta, tililtä muut avustukset. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

50 § 

Virkavapaa, kanttori Kai Huopainen 

Valmistelija Juha Tanska 050 594 3892 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Kirkkoneuvosto myöntää kanttoi Kai Huopaiselle palkatonta virkavapaata ajalle 1.10.2018–

30.3.2019 (180 vrk). 

 

Päätös 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Esitys hyväksyttiin. 

 

51 §  

Kanttori Kai Huopaisen tehtävien hoito ja vuorotteluvapaan sijaisen palkkaaminen virkava-

paan aikana  

Valmistelija Juha Tanska 050 594 3892 

 

Kanttori Kai Huopainen toimii Haminan seurakunnan kanttoritiimin johtavana kanttorina (lä-

hiesimiehenä). Vuorotteluvapaalaki edellyttää, että samaksi ajaksi palkataan TE-toimistossa työttö-

mänä oleva henkilö. Palkattavaa ei tarvitse palkata hoitamaan samaa tehtävää kuin mitä vuorottelu-

vapaalla oleva  on tehnyt.  

 

Sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka 

on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorot-

teluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työt-

tömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaiseksi voidaan palkata alle 30-vuotias työ- ja 

elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon su-

orittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan al-

kaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. 

Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettu-

na päätoimisena opiskelijana. 

Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen. Jos työnantajan 

palveluksessa oleva osa-aikainen työntekijä on työttömänä kokoaikatyön hakijana työ- ja elinkeino-

toimistossa ja hänet palkataan vuorotteluvapaan johdosta vapaaksi tulleeseen työhön, voidaan 

vuorotteluvapaa toteuttaa ottamalla näin vapaaksi jäävään työhön työ- ja elinkeinotoimistoon 

ilmoittautunut työtön työnhakija työsopimuslain 2 luvun 5 §:n estämättä. Tällöin näiden 

työntekijöiden yhteisen työajan lisäyksen tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan 

pituinen (Vuorotteluvapaalaki 1305/2002: 9§). 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Kai Huopaisen vuorotteluvapaan sijaiseksi määräaikaisella tehtäväkuvalla ajalle 1.10.2018 – 

30.3.2019 valitaan FM, musiikkipedagogi, Ilia Kalioujnov-Salminen. Hän on toiminut vs. kanttori-

na useissa seurakunnissa ja hänelle on kertynyt kirkon työssä palveluvuosia 6 v 2 kk. Hänellä täyt-

tyvät myös vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat ehdot. Palkkaus määritellään vaativuusryhmän 

perupalkan 601 mukaisesti (+ palvelusvuosien mukainen vuosisidonnainen palkanosa). Koska Ka-

lioujnov-Salmisella ei ole virkaan vaadittavaa pätevyyttä, kokonaispalkasta vähennetään 5%.  

 

Kai Huopaisen tehtäväkuvan mukaiset tehtävät, mukaan lukien työlalan lähiesimiehen tehtävät, 

ajalle 1.10.2018 – 30.3.2019 määrätään hoitamaan kanttori Pekka Soranummi. Tehtäväkuvaukseen 

perustuva palkka on vaativuusryhmän 602 mukaisesti. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

52 § 

Virkavapaa-anomus: nuorisotyönohjaaja Ville Kervinen 

Valmistelija Juha Tanska 050 594 3892 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 
 

Ehdotus, puheenjohtaja 

1. Myönnetään nuorisostyönohjaaja Ville Kerviselle palkatonta virkavapaata ajalle 1.9.2018–

31.5.2019. 

2. Palkataan vs. nuorisotyönohjaaja Miika Rokka tällä hetkellä voimassa olevan määräaikaisen so-

pimuksen ehdoilla määräaikaiseen virkasuhteeseen Ville Kervisen virkavapaan ajaksi. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

 

 

53 § 

Virkavapaa-anomus: nuorisotyönohjaaja Anne Lamminen 

Valmistelija Juha Tanska 050 594 3892 

 

 

Ehdotus 

Myönnetään nuorisotyönohjaaja Anne Lammiselle palkatonta virkavapaata ajalle 1.9–30.11.2018. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

54 § 

Lähiesimiehen tehtävästä maksettava korvaus 

Valmistelija Juha Tanska 050 594 3892 

 

Pastori Ville Holopainen siirtyy varhaisnuorisotyön lähiesimieheksi 1.9.2018 alkaen. Lähiesimiehen 

tehtäviin kuuluvat työalan laskujen ja loma-ilmoitusten hyväksymiset, kehityskeskustelut ja työalan 

yleinen johtaminen. Koska tiimi on pieni, kyseessä ei ole laajan osa-toiminnon johtaminen. Suppe-

an toiminnon johtamisessa lisääntynyt työmäärä on vastaavissa tilanteissa huomioitu palkkaan tule-

vana erityisenä lisänä. 

 

Ehdotus, puheenjohtaja 

Myönnetään pastori Ville Holopaiselle lähiesimiestehtävien hoidosta aiheutuvana erityisena perus-

teena 50 euron palkanlisä kuukaudessa peruspalkan päälle. 

 

Päätös 

Ehdotus hyväksyttiin. 

 

 

55 § 

Toimistosihteerin irtisanoutuminen 

Valmistelija talousjohtaja puh.  050 594 3888 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

Hauta-asiantoimiston toimistosihteeri Marja-Liisa Maaranen on jättänyt 9.5.2018 päivätyn kirjeen, 

jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvan toimistosihteerin toimesta 1.10.2018 alkaen. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Kirkkoneuvosto merkitsee toimistosihteeri Marja-Liisa Maarasen eroamisen tiedoksi. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

56 § 

Kiinteistöstrategian päivitys 

Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888 

 

Seurakunnan kiinteistöstrategia hyväksyttiin viime vuonna ja siinä todetaan, että strategia päivite-

tään vuosittain. 

 

Päivityksen jälkeen tapahtuneet muutokset: 

 

Virojoen seurakuntatalo 

- Virojoen seurakuntatalon tiivistyksiä on tehty sekä  valokatalyyttinen Claeris-käsittely 

- kaikki työntekijät eivät pysty vieläkään oleskelemaan tiloissa 

- sovitty työterveyshuollon ja terveystarkastajan kanssa että tiloissa vältetään jatkuvaa oleske-

lua ja työntekijöille yritetään löytää väistötiloja, lyhyitä muutaman tunnin kestäviä tapahtu-

mia tiloissa voidaan järjestää 

- kiinteistölle pitäisi tehdä tarkempi kuntotutkimus, josta selviäisi mistä huono sisäilma johtuu 

ja mitä pitäisi korjata 

- Virolahden kappeliseurakunnan alueen kaksi työntekijää on tehnyt aloitteen alueen toimiti-

lojen uusista järjestelyistä, aloite koskee myös Riihiniitys asuntoa sekä toimistotiloja 

 

Kulmakiven seurakuntatalo 

- kiinteistössä sisäilmaongelmia 

- korjaustapaehtotus valmistunut keväällä 2018 

- korjauksissa on paljon eri kohteita ympäri kiinteistöä, ei yksittäistä suurta syytä 

- kaikki rakenteet, jotka ovat riskejä huonolle sisäilmalle on ehdotettu korjattavaksi 

- korjausten hinta lähes 2 milj. euroa 

- työntekijöille siirtyvät väistötiloihin kesän aikana 

- kiinteistössä voidaan järjestää lyhytkestoisia tilaisuuksia kuten muistotilaisuudet, ryhmien 

kokoontuminen, työttömien ruokailu jne 

- kiinteistössä ilmanpuhdistajat  käytössä 

 

Kiinteistötyöryhmä jatkaa tehtäväänsä ja on kutsuttu koolle 5.6.2018. 

 

Vaihtoehtoina on Kulmakiven korjaus, purku ja mahdollinen uuden rakentaminen tai kiinteistöstä 

luopuminen ja toiminnan siirtäminen olemassa oleviin rakennuksiin pienin muutoksin. 

 

Virojoen seurakuntatalon sisäilmaongelmien ratkaisuja ei voida tehdä nykyisten tietojen perusteella. 

Mikäli kiinteistö säilytetään, pitää tilata tarkempi kuntotutkimus, josta selviää korjaustarpeet ja nii-
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den hinnat. Toimistotilojen tarpeesta pitää laatia selvitys ja sen jälkeen on mietittävä mistä tilat löy-

tyvät. 

 

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään 

1. keskustella ja merkitä käyty keskustelu Kulmakiven tilanteesta ja Virolahden alu-

een toimitiloista tiedoksi ja  

2. jatkovalmistella asioita 

 

Päätös 

1. Keskusteltiin Kulmakiven ja Virolahden alueen toimitiloista ja  

2. Annettiin jatkovalmistelu kiinteistötyöryhmän tehtäväksi  

 

 

57 § 

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2019 

Valmistelija talousjohtaja, puh. 050 594 3888 

 

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tilikauden tulos oli positiivinen 33.650,38 euroa johtuen mm. seuraa-

vista asioista 

- seurakunnan kirkollisverotuloja kertyi budjetoitu määrä 

- toimintatuotot lisääntyivät edellisvuodesta yli 100.000 euroa, johtuen mm. metsän myynnis-

tä, Itäristin myynnistä sekä kertakorvauksesta tielinjauksesta aiheutuneista kustannuksista 

Husulan hautausmaille 

- toimintakulut laskivat yli 130.000 eruoa, johtuen mm. henkilöstökulujen vähennyksestä 

 

Tilinkauden tulos pitää saada pysymään positiivisena tai ainakin lähelle nollaa. Koska kertaluontei-

sia eriä ei tule vuosittain pitää joka saada lisää tuottoja tai vähentää kuluja. Kuluista yli 60 % on 

henkilöstömenoja, säästöjä saadaan aikaiseksi henkilöstökuluja vähentämällä, mutta myös puuttu-

malla kiinteistökuluihin, kiinteistöjen määrää vähentämällä. 

 

Henkilöstömenot 

- vuonna 2019 eläköityy mahdollisesti jopa kolmee lastenohjaaja, toimien täyttyä harkittava, 

koska määräaikaiset lastenohjaajat vakinaistettiin osa-aikaisina 2018, otettava huomioon 

myös syntyvyyden väheneminen 

- vuonna 2019 toteutuu yhden toimistosihteerin vähennys, joka kuitenkin lisää hieman osto-

palveluiden tarvetta 

- tulvaisuudessa nuorisotyönohjaajan eläköitymisen yhteydessä on mietittävä viran jatko 

 

Kiinteistöjen kustannukset ovat alkuvuodesta nousseet 

- Kulmakiven  maakaasukattilan uusiminen (yllättävä meno) 

- Kulmakiven kameravalvonta (asia tuli esille työntekijäpalaverissaa) 

- seurakunnan kiinteistövalvomon uusiminen (yhteydet eivät saa kulkea kirkkoverkossa, tek-

niikka vanhaa, ei toiminut) 

 

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä verotulot kattoivat toimintamenot. Vuoden 2018 talousarviossa vero-

tulot olivat 214.458 euroa pienemmät kuin toimintamenot. Vuoden 2019 verotuloja arvioitaessa on 

otettava huomioon seuraavat seikat 
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- jäsenmäärän kehitys 

- yleinen talouden tilanne, jos taloustilanne kohentuu se vaikuttaa mahdollisesti verotulojen 

lisääntymiseen,  

- uudet palkkaratkaisut nostavat ansiotulojen määrää 

 

Tämän hetken tilanteen mukaan verotulot eivät kasva, joten toimintamenoja on pystyttävä vähentä-

mään, mutta tilanne voi muuttua tulevaisuudessa. 

 

 

Kirkollisverokertymät vuosien 2013-2018 aikana kirjanpidon mukaan. Veronkorotus tehtiin vuoden 

2014 alussa. 

 
 2013 2014 2015  2016  2017  2018 (1-4) 

Kirkollisverot 4.788.628 4.929.537 4.999.699 4.798.389 4.758.978 1.814.167 

muutos ed. vuoteen 2,1 % 

+ 92.793 

2,9 % 

+ 142.453 

+ 1,42 % 

+ 70.162 

-4,03 % 

- 201.310 

-0,8 % 

-39.411 

+ 3,5 % 

+ 60.468 

Yhteisöverot    471.504   530.959 571.262 84.218 -1.839 0 

muutos ed. vuoteen 12,8 % 

54.012 

12,6 % 

59.461 

+ 7,6 %  

40.303 

   

Valtion rahoitus    519.828 512.506 168.097 

       

Kaikki yhteensä 5.260.132 5.460.496 5.570.961 5.402.435 5.269.646 1.982.264 

Muutos ed. vuo-

teen 

2,9 % 

146.895 

3,81 % 

201.914 

+ 2,0 % 

+ 110.465 

- 3,03 % 

- 168.526 

- 2,46 % 

- 132.699 

+ 2,44 % 

47.186 

 

 

Verotulojen lisäys johtuu siitä, että vuonna 2017 alkuvuoden tilitykset ovat suhteessa pieniä verrat-

tuna joulukuun tilitykseen, johtuen verottajan laskelmista. Vuonna 2018 ei tilitetä enää yhteistöve-

roja. 

 

Vuoden 2018 talousarvion toteutuminen (30.4.2018) edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

 

 2015 2016 2017 2018 

Toimintatuotot 311.601 200.601 142.021 170.472 

   Henkilöstökulut - 922.445 - 951.889 - 878.272  -869.519 

   Muut kulut - 636.908 - 594.973 - 560.574 - 688.897 

Toimintakulut - 1.559.353,04 -1.546.861 - 1.438.847 - 1.558.416 

Toimintakate - 1.247.752 - 1.346.261 - 1.296.825 - 1.387.944,39 

Verotulot 2.008.839 2.043.998 1.935.079 1.982.264 

Verotuskulut -26.980 -19.030 -17.964 

 

- 15.788 

Keskusrahastomaksut -114.640 -179.705 -175.153 - 186.508 

Rahoitustuotot ja -

kulut  

-7.794 -6.791 -5.367                   -4.776 
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Vuosikate 611.673 492.211 439.770 387.278 

 

 

 

Alla taulukko, jossa verrataan 2017 tilinpäätöksen menoja  vuoden 2018 talousarvion menoihin 

pääluokittain. 

 

Pääluokka Tp 2017 Ta 2018 Ero € Ero % 

Hallinto 696.839 742.610 45.771 + 6,6 % 

Srk-työ 2.344.281 2.520.057       175.776 + 7,5 % 

Hautatoimi 817.852 872.545 54.693 + 6,7 % 

Kiinteistötoimi 1.216.042 1.233.775 17.733 + 1,5 % 

 

Hallinnon vähennys 2019 tulee henkilöstövahennyksistä, yksi toimistosihteeri vähemmän n. 35.000 

euroa. 

Seurakuntatyön vähennykset tulevat henkilöstövähennyksinä. Mahdolliset lastenohjaajien vähen-

nykset, euromääriä ei tiedossa 

Hautatoimella ei henkilöstövähennyksiä, mutta jos tavoitteena vuoden 2017 tilinpäätöslukemat, 

tarkoittaa säästöä vuoden 2018 talousarviosta 6 %. 

Kiinteistön kulujen vähennys on suoraan verrannollinen kiinteistöjen määrään. Korjauskuluissa ei 

näköpiirissä vähennyksiä. Ei henkilöstövähennyksiä. 

  

Ehdotus, talousjohtaja 

Päätetään vuoden 2019 talousarvion perusteet seuraavasti, säästötavoite tulee edellisen vuoden ta-

lousarviosta 

- henkilöstökuluihin vähintään 50.000 euron säästöt, jotka tulevat ainakin hallintoon ja var-

haiskasvatukseen (lastenohjaajat) 

- hautatoimen säästötavoite n. 3 %, 25.000 euroa 

- kiinteistökuluja pyritään vähentämään kiinteistöistä luopumalla 

- työalat ja muut kulut 0 % 

- varataan 2019 talousarvioon kehittämismääräraha työaloille  seurakuntatyön kehittämiseen 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

58 § 

Muut esille tulevat asiat 

 

Suvivirren ja sovinnon messun jälkeen seppelpartiot haudoille. 

 

Keskusteltiin Miehikkälän kirkon kirkkotekstiilien uusimisesta, Miehikkälän kappelineuvosto val-

mistelee asiaa. 

 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari on ehdolla Suomen Lähetysseuran hallituksen jäse-

neksi. 

 



HAMINAN SEURAKUNTA    

Kirkkoneuvosto  17.5.2018  Sivu 14 

 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjai-

met 

 

Knsto 

 

Kvsto  

 

 

 

 

59 § 

Tiedoksi merkittävät viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 

 

Yhteenveto päätöksistä lähetetään esityslistan mukana. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta 16.3.-8.5.2018. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

 

 

60 § 

Tiedoksi merkittävät kappelineuvostojen pöytäkirjat 

 

Pöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. 

 

Esitys, talousjohtaja 

Merkitään tiedoksi Virolahden kappelineuvoston pöytäkirja 13.2.2018 ja Miehikkälän kappelineu-

voston pöytäkirja 29.1.2018. 

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 

 

61 § 

Muutoksenhaku 

 

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: 38,39,40,41, 48, 55, 56, 57,59,60,61 

 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:45,46,47,49,50,52/1,53,58 
 

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto 
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapi-
tulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 
 
Pöytäkirjan pykälät:  
 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
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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:42,43,44,51,52/2,54, 
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 25 §: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: 45,46,47,49,50,52/1,53 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksi-
annon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myö-
hemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä-
väksi. 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 
 

 
OIKAISUOHJE 

Oikaisun teke-
minen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen oikaisun (Hankintalaki 126 §).  
 

Toimitusosoite 
Oikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: 
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34, 49400  HAMINA 
Postiosoite:PL 77, 49401  HAMINA 
Telekopio (05) 2103 022 
Sähköposti:hamina.srk@evl.fi 
 
Pykälät  
 

Oikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityk-
sellä 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. Oikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 

                                                 
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) , 300.000 (muut 
erityispalvelut), 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat), 500.000 (käyttöoikeussopimukset) 
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Oikaisun sisältö Oikaisusta on käytävä ilmi: 
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi 
– tiedot oikaisun kohteena olevasta päätöksestä 
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan  
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 
 
Oikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 

 

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 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon ase-
maansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian 
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemän-
tenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksi-
antoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin 
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajal-
le myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta mark-
kinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, 
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankinta-
oikaisua koskevassa kohdassa.  
 
Pykälät  25 
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Markkinaoikeuden yhteystiedot                                                                                                                  Valitus-
aika  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 lähettä-
misestä, 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 markkinaoikeu-
den käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 

Valitus-  
asiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois-
sa, 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 oikeuden-

käyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 

 

  

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 

 

 


