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kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15. 9. -29. 9. 2022.
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69 §
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.

Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä
ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi,
hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia
esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi
aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2).

Kokouskutsuja esityslista on lähetetty 8. 9. 2022 kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4).

ESITYS: Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään
kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja piti alkuhartauden.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Läsnä nimenhuudon mukaan oli 8/10 jäsentä ja 2 varajäsentä.
Anu Lankinen oli ilmoittanut esteestä. Hänen varajäsenensä Jorma
Iivonen oli paikalla.
Petteri hfyytiäinen oli ilmoittanut esteensä. Hänen varajäsenensä Eevi
Haho oli paikalla.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ptk. tark. ptk. tark.
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70 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO

Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom. ). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9
§ 3 mom. ) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Alistus-ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston
pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)

ESITYS: 1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestystä noudattaen
tarkastusvuorossa ovat Katja Noki ja Kaisa Vasama-Kakko.

2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen
14. 9. 2022 kirkkoherranvirastossa.

3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla
15. 9. 2022 alkaen.

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 15. 9. -29. 9. 2022.

PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Noki ja Kaisa Vasama-Kakko.

2-3) Esitys hyväksyttiin

ptk. tark. ^ ptk. tark. ^V_^-
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71§ .. ..
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

ESITYS: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

ptk. tark. _^ ptk .
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72 §
TALOUSKATSAUS 1. 1. - 31. 8. 2022

Someron seurakunnalle kertyi tammi-elokuussa kirkollisverotuloja 1. 189.028 euroa (ed.
vuonna 1. 166.236 euroa). Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna verotuloja
on kertynyt 22. 792 euroa (1, 95 %) enemmän. Valtionrahoitustaan kertynyt 114. 072
euroa (ed. vuonna 113. 496 euroa), mikä on viime vuoden vastaavan ajankohdan
kertymää 576 euroa (0, 51%) enemmän. Yhteensä verokertymä on noussut noin 1, 83
% viime vuoteen verrattuna.

Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut tammi-heinäkuussa 41 jäsenellä. Kastettuja 20,
kuolleita 87, seurakuntaan liittyneitä 10, seurakunnasta eronneita 20 ja muuttoliike -11.
Jäseniä seurakunnassa 31.7.2022 yhteensä 6814 (ed. vuoden vastaava ajankohta
6935).

"Talousnäkymä on heikentynyt kesän aikana ja erityisesti energiakriisin kärjistyminen
on kasvattanut taantumariskiä. BKT kasvoi vielä alkuvuonna, mutta kasvun
ennakoidaan heikkenevän nopeasti. Heikkenemiseen viittaavat muun muassa Suomen
Pankin lyhyen aikavälin ennusteet sekä sodan ja ostovoiman heikkenemisen
ennätyksellisen matalaksi painama kuluttajien luottamus. Inflaatio on jatkunut
ennustettua nopeampana ja kuluttajahinnoissa on yhä nousupaineita.
Suhdannenäkymänjatyöllisyysodotusten heikkeneminen ennakoivat pitkään
jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työttömyyden lasku on jo
taittunut. " (Euroja talous 18.8.2022, elokuun talouskatsaus).

Somerolla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 7, 6 %
(ed. v. 8, 6 %). Työttömien osuus laski 1 %-yksikköä edellisestä vuodesta.

Toteutumavertailu 1. 1. -31. 8. 2022 ja sijoituksien saldot 31. 8. 2022 ovat esityslistan
liitteenä nro 1.

LAVA: Päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS tp: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousraportin ajalta 1. 1.-
31. 8. 2022.

PAATOS: Esityksen mukaan.

ptk. tark. ^ ptk. tark.
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73 §
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2023

Kirkkolain 15 luvun 2 § 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0, 05 prosenttiyksikköön.

Kirkkovaltuuston tulee vuosittain päättää 17. 11. mennessä seuraavan vuoden
tuloveroprosentti.

Kirkollisverokertymään vaikuttavat kirkollisveroprosentin, seurakunnan jäsenmäärän ja
jäsenten veronmaksukyvyn eli ansiotulojen määrän lisäksi yleisen taloudellisen
tilanteen kehittyminen.

Verohallinnosta saatu Someron seurakuntaa koskeva ennakkotieto verovuoden 2021
kirkollisverosta. 1. 668.537 euroa, osoittaa nousua 1, 98% vuoteen 2020 verrattuna.

Kirkollisveron kassatilitykset Somerolla ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna
(elokuun lopun tilanne) 1, 98%. Vuoden 2022 talousarvioon arvioitiin kirkollisverotulojen
kokonaiskassakertymäksi 1. 620. 000 euroa.

Seurakunnan jäsenmäärä oli heinäkuun lopussa 6935, jäsenmäärä on laskenut
vuoden alusta lukien 48 jäsenellä (kastetut 19, kuolleet 76, seurakuntaan liittyneet 17,
seurakunnasta eronneet 8, muuttoliike 0)

Kirkollisverotulojen kehitys viime vuosilta:

verohall:
talousarvio:

tilitysarvio:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022:

kirkollisvero
1. 636. 666e
1. 642. 557e
1. 583. 703e
1. 596. 803e
1. 627. 700e
1. 636. 195e
1. 668. 537e
1. 620. 000e
1. 660. 930e

1, 65 %
(-1, 9%)
(+0,4%)
(-3, 6%)
(+0, 7%)
(+1, 7%)
(+0, 5%)
(+1, 98%)

LAVA: Tuloveroprosentin vahvistamisella luodaan puitteet kaikelle seurakunnassa
tapahtuvalle työlle. Mikäli veroprosentti pidetään samalla tasolla kuin aikaisempina
vuosina, seurakunnassa voidaan ylläpitää lapsityössä olemassa olevia toimintoja.

ESITfS tp: Kirkkovaltuustolle esitetään vahvistettavaksi vuoden 2023
tuloveroprosentiksi 1, 65 %.

PAATOS: Esityksen mukaan.

ptk. tark. ^ pt.. tark.^_^
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74 §
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA SYYS- JOULUKUUKSI 2022

Jumalanpalveluselämän tehtäväalueen tavoitteisiin on toimintasuunnitelmaan kirjattu
työkausittaistenjumalanpalvelussuunnitelmien laatiminen ja niiden vahvistaminen
kirkkoneuvostossa.

Kappelineuvoston tehtävänä on seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen
hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita.
(kappeliseurakunnan ohjesääntö (§ 12, kohta 1).
Esitys jumalanpalvelussuunnitelmaksi perustuu työyhteisössä tehtyyn suunnitteluun Ja
kappelineuvoston esitykseen.

LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan järjestää
erityisesti lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia.

4. 9.

11. 9.

18. 9.

23. 9.

25. 9.

2. 10.

Mikkelinpäivä

9. 10.

16. 10.

23. 10.

30. 10.

la 5. 11.
pyhäinpäivä

6. 11.

13. 11. isänpäivä

20. 11.

25. 11.

Somero klo 10

messu, Someron
sotaveteraanit 60 v

diakonian juhlavuoden ja
lähimmäisenpäivän messu.

eläkeläisten kirkkopyhä

messu

klo 18 iltahartaus, kuolleiden
lasten muistopäivä + kahvit
vanhalla

klo 10 perhekirkko,

klo 18 partion iltakirkko

messu

messu

messu

messu

karjalaisten kirkkopyhä,
messu

klo 18 pyhäinpäivän kirkkailta

sanajumalanpalvelus

klo 18 messu

sanajp. vaalit

alakoulujen adventtikirkko?

Somerniemi klo 13

messu

sanajp

klo 10 messu sadonkorjuun
kiitosjp. + syysmyyjäiset

messu

messu

messu

messu

messu

vaeltava jumalanpalvelus

messUi®»-» f}C, l''tiya, w^i'.?j^
^''.acfvl^lt.

ptk. tark. ^ ptk. tark ^'^
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27. 11.

1. adventti

4. 12.

6. 12.
itsenäisyysp.

11. 12.

14. 12.

18. 12.

24. 12.

jouluaatto

25. 12.

joulupäivä

26. 12.

tapaninpäivä

28. 12.
viattomien

lastenp.
31. 12.

uudenvuoden-

aatto

klo 13. 30 yläkoulun
adventtikirkko?

messu

messu

sanajp + juhla?

messu

(klo 18 kauneimmat
joululaulut)

klo 18 Kultelan puistokirkko?

messu

klo 15 aattohartaus

klo 7 joulukirkko

messu

perhekirkko (puuro+kahvit,
jouluaskartelu)

klo 14 sanajp (kirkkokahvit)

(Kaskisten kauneimmat
joululaulut?)

(klo 18 kauneimmat
joululaulut)

klo 15 aattohartaus

klo 22 jouluyön messu

klo 23 messu

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen jumalanpalvelussuunnitelman syys
joulukuulle 2022. Somerniemen osalta suunnitelmaa täydennetään
kappelineuvoston kokouksessa.

PAATOS: Esityksen mukaan.

ptk. tark. ptk. tark.
Tv ^
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75 §
KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUUKSI 2022

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Kirkkohallitus puolestaan määrää, mihin yleisiin tarkoituksiin
kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava (KL 22:2).

Somerniemen kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä
on muun muassa "antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä
kolehtisuunnitelmasta" (§ 12, kohta 6).

LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan kerätä
myös heille suunnattuja kolehteja.

su 2. 10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)

Jumalan sanansaattajat

Mannerheimin lastensuojeluliitto. Someron osasto.

su9. 10. 18. sunnuntai helluntaista

su 23. 10.

Kristityn vapaus

Ekumeeninen lähetyspyhä. Vapaasti kannettava kolehti yhdelle tai
useammalla seurakunnan tukemalle lähetysjärjestölle. Nimikkolähetti
Sari Johanna Kuittilo Jerusalem. Suomen Lähetysseura.

Tämä siirtyy 5. 11. Somerniemelle. Tämän tilalle kerätään kolehti
Maaseudun Tukihenkilöverkoston hengellisen työn tukemiseen.

su16. 10. 19. sunnuntai helluntaista

Rakkauden kaksoiskäsky

Hiippakunnallinen kolehti kasvatustyön tukemiseen.

Tilitysohje: Hiippakunnalliset kolehdit tilitetään kirkon keskusrahaston
päätilille F147 8000 1000 0676 87 (DABAFIHH). Maksun viestikenttään
tulee kirjoittaa kolehdin käyttötarkoitus seuraavasti: Turku, kasvatus.

20. sunnuntai helluntaista

Uskoja epäusko

Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta
Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131
Helsinki, F185 1018 3000 0744 03, viite 3010.

su 30. 10. 21. sunnuntai helluntaista

Jeesuksen lähettiläät

Köyhyyden vähentämiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Etelärantaa 00130,
viitenumeroluettelo.

ptk. tark.^ ptk.
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la 5. 11. Pyhäinpä iva

su 6. 11.

su 27. 11

Pyhien yhteys

Someron Karjalaseuran hengelliseen työhön.

UskonpuhdistuksenmuistoD äJvä

Uskon perustus

Ilmasto-ja ympäristötyön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla
Pidetään huolta yhteisestä maapallosta. Suomen Lähetysseura, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www. seurakuntapalvelut. fi

su 13. 11. Valvomisen sunnuntai

Valvokaa!

Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n
kautta. Lasten ja nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki,
F147 1574 3000 0014 77, viite 3201.

su 20. 11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)

Kristus, kaikkeuden Herra

Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan
tukemiseen, Kirkkohallitus.

1. adventtisunnuntai

Kuninkaasi tulee nöyränä

Pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta 8 00130, viitenumeroluettelo.

su 4. 12. 2. adventtisunnuntai

Kuninkaasi tulee kunniassa

Nimikkolähetti Kari Tynkkysen työn tukemiseen Virossa Evankelisen
lähetysyhdistyksen kautta. Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry, F128
5114 0220 0343 69, viestiksi
Kolehdit Viro / Kari Tynkkynen

ti 6. 12.

su 11. 12.

Itsenäisvvsoäivä

Kntos isänmaasta

Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton,
Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton hengelliseen
työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu ry,
Ratamestarinkatu 9 C, PL 600, 00521 Helsinki, Fl 83 1555 3000 1109
82.

3. adventtisunnuntai

ptk. tark. ̂ J'J ptk. tark.
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Tehkää tie Kuninkaalle

Lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran
kautta teemalla Hyvän elämän edellytykset. Suomen Lähetysseura, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www. seurakuntapalvelut. fi

su 18. 12. 4. adventtisunnuntai

Herran syntymä on lähellä

Nimikkolähetti Koistisen perhe. Lähetysyhdistys Kylväjä

la 24. 12. Jouluaatto

Lupaukset täyttyvät

Someron partiolippukunta Marjalat ja Mikonpojat.

su 24. 12. _ Jouluyö

Teille on syntynyt Vapahtaja!

Somerniemi:

su 25. 12. Joulupäivä

Sana tuli lihaksi

Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan sodasta kärsiville. Nordea: F133
1572 3000 5005 04, viitenumero: 2943. Tekstiviite: Ukraina ja
seurakunnan nimi.

ma 26. 12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)

Kristuksen todistajat

Nigeriassa tehtävän traumaterapian ja koulutuksen tukemiseen Open
Doors Finland ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701
Kauniainen, Fl 92 5720 2320 2102 75, viite 20226.

ti 28. 12. Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)

Jeesus pakolaisena

la 31. 12. Uudenvuodenaatto

Aikamme on Jumalan kädessä

Somerniemi:

ESITfS khra: Kirkkoneuvosto vahvistaa oheisen kolehtisuunnitelman. Somerniemen
osalta suunnitelmaa täydennetään kappelineuvoston kokouksessa.

PAATOS: Esityksen mukaan.

ptk. tark .
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76 §
ERON MYÖNTÄMINEN JA UUDEN JÄSENEN KUTSUMINEN KIRKKOVALTUUSTOON

Elina Virtaperko on 20. 6. 2022 päivätyllä sähköpostilla anonut eroa seurakunnan
luottamustoimesta 1. 8. 2022 lukien. Syynä paikkakunnalta muutto. Elina Virtaperko on
kirkkovaltuuston jäsen ja kirkkoneuvostossa Petri Känkäsen henkilökohtainen
varajäsen.

KL 23:4 § (6. 6. 2014/414J Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet
otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden
pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa
luottamustointaan.

Luonamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

KL 23:7 § 16. 6. 2014/414} Luottamustoimen hoitaminen
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittuja sen jälkeenkin, kunnes
toinen on valittu hänen sijaansa. Luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen saakka,
kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus:
2) eroa ei ole myönnetty;
3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n nojalla jättänyt kirkkovaltuuston
(ai yhteisen kirkkovaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.

Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään
ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan
varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

LAVA: Ei välittömiä vaikutuksia.

ESITYS khra: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle

1) että se myöntää Elina Virtaperkolle eron kirkkovaltuuston
jäsenyydestä. Elina Virtaperkon tilalle kirkkovaltuustoon kutsutaan
varajäsen Jussi Talikka.

2) että se valitsee kirkkoneuvoston jäsen Petri Känkäselle
henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS: 1-2) Esityksen mukaan.

ptk. tark .^ ptk. tark.
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77 § .. .... .. _ _ __.
DIAKONIATYÖN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN RIITTÄVYYS

KN 15. 6. 2022/61 §
Talousarvioon on varattu diakoniatyön kautta jaettavaa avustusmäärärahaa kuluvalle
vuodelle 12 000  . Määrärahasta on talousarvion toteutuman mukaan käytetty
huhtikuun loppuun mennessä 3 399  . Katriina-ohjelmassa näkyy ajantasaisempi
tilanne. Sen mukaan avustuksia on Jaettu 31. 5. mennessä 8 228  .
Avustuksia on saanut alkuvuonna 106 perhekuntaa.
Vuonna 2021 annettiin 302 avustusta 105 eri taloudelle.

Näyttää siltä, että avustuksiin varattu määräraha ei tule riittämään koko loppuvuodeksi.

Korona-ajan vaikutukset näkyvät paikallisena avuntarpeena. Toinen iso tekijä, joka on
lisännyt voimakkaasti avustusmäärärahan tarvetta, on paikkakunnallemme avattu
vastaanottokeskus.
Ukrainasta tulleita on avustettu tähän mennessä 5370 eurolla, 82 perhekuntaa.

Diakoniatyöntekijöiden avustuskriteerit turvapaikanhakijoille:
30  /yksinäinen ihminen
60  /pariskunta
90  /3 ihmistä
100  /4 ihmistä
120  /perhe jossa 5 henkilöä tai enemmän

'Avustus myönnetään vain yhden kerran kuluvan vuoden aikana.
'Hakijalla tulee olla osoite Somerolla.

Diakoniatyöntekijöiden a vustuskriteerit paikkakuntalaisille:
20-40  /yksinäinen ihminen
60-80  /pariskunta
100-120e/perhe

'Avustus myönnetään korkeintaan 3 kertaa vuoden aikana.
'Avustusta varten pitää selvittää tulot ja menot.

Kotimaanapu on käynnistänyt valtakunnallisen hätäapukeräyksen Suomeen tulevien
ukrainalaisten pakolaisten auttamiseksi. Kotimaanavun hätäapukeräyksellä kerätään
lahjoituksia, jotta pakolaisten välttämättömistä elintarpeista pystytään Suomessa
huolehtimaan. Kotimaanavun lahjoitukset ohjataan Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon seurakuntien auttamistyöhön. Lahjoitusten avulla seurakunnat pystyvät
auttamaan Suomeen saapuvia pakolaisia monipuolisesti ja konkreettisesti kautta
maan.

Diakoniatyöntekijät ovat anoneet Kotimaanavulta 17 000   avustusta Somerolle
saapuneiden ukrainalaisten auttamiseen. Hakemusta ei ole vielä käsitelty, mutta
Kotimaanavulta on tullut etukäteistieto, että heiltä on mahdollista saada korkeintaan
2 000  

Diakoniatiimi tuo määrärahatilanteen kirkkoneuvoston tiedoksi. Kirkkoneuvoston
päätettäväksi jää, muutetaanko avustuskriteerejä vai myönnetäänkö taloudelliseen
avustamiseen lisämääräraha.

ptk. tark. \IN' ptk. tark.
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ESITYS khra: Esitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

KÄSITTELY: Esitys annetaan kokouksessa keskustelun jälkeen.

ES/TYS khra: Neuvosto hyväksyy avustuskriteerit, ja palaa seuraavassa kokouksessa
lisämäärärahatarpeeseen.

PAATOS: Esitys hyväksyttiin.

DIAKONIATIIMIN palaverissa 24. 8. 2022 käsiteltiin diakonian avustusmäärärahojen
tilanne.

Vuodelle 2022 on budjetoitu 12. 000 . Heinäkuun loppuun mennessä on käytetty
12.800 . (Elokuun loppuun mennessä n. 13. 900 ). Nykytason avustamisen
jatkuminen vaatii 8. 500  :n lisäbudjettia.
Kirkkoneuvoston päätöksessä avustuskriteereistä on kirjoitusvirhe "avustuskriteerit
turvapaikanhakijoille". Oikea sanamuoto olisi "avustuskriteerit Ukrainasta Somerolle
sotaa paenneille"

LAVA: Diakonian avustukset kohdistuvat myös lapsiperheisiin, joten päätöksellä on
merkittävä vaikutus lapsiin.

ESITYS vs. talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy 8. 500  :n lisäbudjetin diakonia-avustuksiin tulosyksikölle Diakonia
(1012410000). Lisäksi esitetään, että oikaistaan kirjoitusvirhe "avustuskriteerit
turvapaikanhakijoille" muotoon "avustuskriteerit Ukrainasta Somerolle sotaa
paenneille"

KESKUSTELU: Riitta Lehtinen esitti, että diakonialle myönnetään lisämäärärahaa
10. 500 euroa. Heikki Veikkola kannatti esitystä.

PÄÄTÖS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 10. 500  :n
lisäbudjetin diakonia-avustuksiin tulosyksikölle Diakonia (1012410000). Lisäksi
esitetään, että oikaistaan kirjoitusvirhe "avustuskriteerit turvapaikanhakijoille" muotoon
"avustuskriteerit Ukrainasta Somerolle sotaa paenneille".

ptk. tark.
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78 § KAIVINKONEINVESTOINNIN VAIHTORAHAN OIKAISU TUOTTOIHIN

Seurakunnan investointisuunnitelman mukaan on hautaustoimelle hankittu kaivinkone.
Kaivinkoneinvestoinnin kirjauksessa vaihtoraha 33.480 euroa on sisällytetty
investointisummaan. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan käyttöomaisuuden myyntivoitto
kirjataan tuloslaskelmaan, muihin tuottoihin. Vaihtokoneella ei ollut enää rahallista
arvoa taseessa, joten sen vaihtohyvitys kuuluu kirjata muihin tuottoihin.
Investointibudjettiin tämä tarkoittaa 33.480 euron kululisäystä ja tuloslaskelman muihin
tuottoihin myös vastaavaa lisäystä. Määrärahaan oikaisulla ei ole vaikutusta.

ESITYS vs. talouspäällikkö.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy 33. 480 euron oikaisun
kaivinkoneinvestointiin sekä vastaavan tulo-oikaisun muihin tuottoihin.

PAATOS: Esityksen mukaan.

ptk. tark. ptk. tark.
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79 § SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNNÖN PÄIVITYS

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään
tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä
taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa
talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden
hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä
valvontaa.

Nykyiset seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallit hyväksyttiin viisi
vuotta sitten vuonna 2017. Silloin malleihin päivitettiin lakimuutokset sekä huomioitiin
seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Laskentatoimen
kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta antoivat tuolloin malleista
lausunnot.
Vuoden 2017 taloussääntömallit on nyt päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja
kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisiksi. Muutoksia malleihin aiheuttaa
rahankeräyslaki (863/2019) ja kirkkohallituksen uudet taloushallinnon ohjeet, jotka
virastokollegio hyväksyi 17. 6. 2020. Uusi tilinpäätösohje hyväksyttiin virastokollegiossa
7. 10. 2021. Taloussääntömalliluonnoksia käsiteltiin kirjanpitoasioiden
neuvottelukunnassa. Mallit valmisteltiin asiantuntijayhteistyössä kirkkohallituksessa.
Virastokollegio hyväksyi ohjeet 28.4. 2022.

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 19/2022 (liite 2) on päivitetty malli seurakuntien ja
seurakuntayhtymien taloussääntömalliksi. Someron seurakunnan päivitetty
taloussääntö liitteenä nro 3. Muutokset ovat punaisella, poistettavat viivattu yli.

LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.

ESITYS vs. talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Someron seurakunnan
päivitetyn taloussäännön. Liite 3.

PAATOS: Esityksen mukaan.

ptk. tark. ptk. tark.
^^



156

SOMERON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 5/2022
14. 9. 2022

80 § TIEDOKSI TULEVAT ASIAT

ESITYS: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat

2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat

4) Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ptk-ote 10. 8. 2022 / §230:
Someron seurakunta / maanvuokrasopimus / Megatuuli

5) Kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen strategiailta keskiviikkona
28. 9. 2022 klo 16-20 seurakuntakeskuksessa.

PAATOS: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi:

1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat 25/2022 Sairausloman myöntäminen
(vs. kh vh-päätös), 26/2022 Vuosiloman myöntäminen ja siirtäminen
(vs. kh vh-päätös), 27/2022 Sairausloman myöntäminen (vs. kh vh-
päätös), 28/2022 Viransijaisen palkkaaminen, 29/2022 Tarkennus
viransijaisen palkkaamiseen, 30/2022 Sairausloman myöntäminen,
31/2022 Sairausloman myöntäminen, 32/2022 Sairausloman
myöntäminen, 33/2022 Sairausloman myöntäminen, 34/2022
Viransijaisen palkkaaminen, 35/2022 Virkamääräys, kanttori, 36/2022
Sairausloman myöntäminen, 37/2022 Sairausloman myöntäminen.

2) vs. talouspäällikön päätöspöytäkirjat 26/2022 Vuosiloman
myöntäminen, 27/2022 Sairausloman myöntäminen, 28/2022 Katrina
tuntisuunnittelu-ja kirjaus, lisäosan käyttöönotto, 29/2022
Vuosiloman myöntäminen, 30/2022 Sairausloman myöntäminen,
31/2022 Sairausloman myöntäminen, 32/2022 Vuosiloman
myöntäminen, 33/2022 Vuosiloman myöntäminen, 34/2022
Sairausloman myöntäminen, 35/2022 Sairausloman myöntäminen,
36/2022 Määräaikaisen palkanosan myöntäminen, 37/2022
Tarkennus määräaikaisen palkanosan myöntämiseen, 38/2022
Määräaikaisen työntekijän palkkaaminen siivous- ja keittiötehtäviin.

3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat 7/2022 Hautausmaan
kesätyöntekijöiden palkkaus, 8/2022 Sairausloman myöntäminen,
9/2022 Vuosiloman myöntäminen, 10/2022 Vuosiloman
myöntäminen, 11/2022 Vuosiloman myöntäminen, 12/2022
Hautausmaan kesätyöntekijän palkkaus, muutos työsuhteeseen,
13/2022 Vuosiloman myöntäminen, 14/2022 Hautausmaan
kesätyöntekijöiden palkkaus, 15/2022 Sairausloman myöntäminen,
16/2022 Vuosiloman myöntäminen, 17/2022 Sairausloman
myöntäminen, 18/2022 Hautausmaan kesätyöntekijöiden palkkaus,
muutoksia kausityöntekijöiden työsuhteeseen, 19/2022
Vuosiloman/työvapaan myöntäminen, 20/2022 Hankintapäätös.
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4) Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ptk-ote 10. 8. 2022 / §230:
Someron seurakunta / maanvuokrasopimus / Megatuuli

5) Kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen strategiailta keskiviikkona
28. 9. 2022 klo 16-20 seurakuntakeskuksessa.
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81 §
IVIUUT MAHDOLLISET ASIAT

Keskusteltiin hautakivien kaadoista ja mahdollisesta lisäkameravalvonnasta
hautausmaalle. Todettiin, että edelleen kannattaa ilmoittaa suoraan poliisille
havainnoista, jotka saattavat liittyä hautakivien kaatoon.
Keskusteltiin siitä, että on syytä suunnitella seurakunnan kiinteistöihin
maalämpöä/aurinkopaneeleita/aurinkokeräimiä.

ptk. tark.
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82 §
MUUTOKSENHAKUMENETTELY

ESITYS: Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen
pöytäkirjaan liitettävän liitteen (4) mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 4.

83 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18. 56

ptk. tark.^ ptk. tark.
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Someron seurakunta, toteumavertailu tileittäin 31 .8.2022 (elok. poistot n. 9t  puuttuu)

Pääkirjatili
TP edellinen vuosi TA kuluva
2021 2022

KN 14. 9. 2022/72§, liite 1

Toteuma

2022
Yl^all T-%

. 306000

A Korvaukset

. 312000

Muut korvaukset

Ruoka-Ja muu elintarvikemyynti

344,40

344, 40

6.597,11 5.500,00 2.840,35

. 312900 \ Kortd-, adressi-ja merkkituotot

k Myyntituotot

" 317000 . Ruoka-ja kahvimaksut

. 318000 ! Leirimaksut

. 319000 ; Retki-ja kurssimaksut

1.022,00

7.619,11

1.100,00

6. 6DO. OO

319400

321000

321100

321300

321500

321900

324000

Kerhomaksut

Haudan lunastusmaksut

801,40; 1.000,00

11.520,00 12.120.00

130,00 l 600.00

1.835,00 ! 1.400.00

25. 000. 00

1.251, 50

4.091,85 :

942,16

13.085,00 l

2.659,65

-151,50

2. 508, 15

-51,6

-113,S

-62,0

57,84

-965,00

-94,2

-108,0'

Hautauspalvelumaksut

Säilytystilamaksut

Muistomerkki-ja hautapalkkimaksut

38.030, 00

36.030,00 26.000,00 :

Muut hautaustoimen maksut

Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut

10. 050, 00 ' 8. 000, 00

5. 810, 00 3. 000, 00

7.000,00: 7.000,00

485,65

580,00

780, 00 i

18.354,00 '

22.463,00 l

8.760, 00

2.450,00

20,00

620,00

6. 646, 00

3.537,00

-760,00

550,00

7.000,00

-96,7'

-55,7'

-73,4

-86,4;

-109,5

-Sl .7'

. 325000 i Muut maksut Ja korvaukset

L Maksutuotot

. 330000 i Asuin-Ja muiden huoneistojen vuokrat

. 345000 ! Kiinteistöjen vuokrat

. 353000 i Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä

.. Vuokratuotot

. 360000 i Puun myyntituotot

.. Metsätalouden tuotot

. 362000 } Jumalanpah/eluskolehdit

700,00 350,00 ;

112.392,05 ; 84.470,00

13.912,80', 14.600,00

947,52 i 940.00

23.573,26 : 17.960,00

38. 433, 58: 33. 500, 00

71.325,27 ' 7.000,00

71.325,27 i 7.000.00

592. 26

100,00

68.106,42

8.504,20

400,00

17.830,86

26. 735, 06

-592, 26

250, 00

16.363,58

6.095,80

540,00

129,14

6. 764. 94

0,0

-28,6

-80,6 :

-58,2

-42,6

-99,3

-79,8

7.000,00

7.000,00

Muut kolehdit

Rahankeräys

Myyjäistuotot

. 363000

. 364000

. 365000

. 3G6500 i Testamentit ilman käyttötarkoitusta

. 367000 | Muut lahjoltustuotot

. 368000 i Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta

. 368100 i Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot

. 368300 l Yhteisvastuukeräyksen kolehdit

. 368400 ; Yhteisvastuukeräyksen konsertit

" 369000 | Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto

1 Kolehdit, keräykset Ja lahjoitusvarat

. 371000 i Palkkatuki

. 372000 ; Kon/aus työterveyshuollosta
l

. 375000 E Muut tuet Ja avustukset

. Tuet ja avustukset

. 381100 l Perintätuotot

. 383000 i Muut tuotot

. Muut toimintatuotot

. 390000 l Sis. mokamaksutuotot

185,15

200,00 l
200,00 ! 62,60

700,00

3.431,87 3.250,00 l 510, 00

200, 00

137,40

700,00

2.740,00

-31,3

-15,7

77.919,59

885,00

259,54

2.000,00

326,35

2.000,00 !

-326,35 0,0

160,951 -160,95 ; 0,0

322,20; -322,201 0,0

6.410.99 l

89. 092, 14 '

600,00 :

3.051,71 ;

6.576,41 l

10. 228, 12

50,00

6.400,00

3.200,00

1.596,351 -1.546,35. -3.192,7

2. 978,45' 3.421, 55! -46,5

3.200,00

i_..
100,00

4.591,06, -1.391.06 i -143,5

1.000,00 i -1.000,00 l 0,0

5.591,061 -2.391,061 -174,7

70,001 -70,00 ] 0,0

774,98 500,00

874,98

11.611,10

500,00

25.490,00 l
70,00

500,00

430,001 -14,0 i

25.490,00
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Someron seurakunta, toteumavertailu tlleittäin 31. 8.2022 (elok. poistot n.9t  puuttuu) KN 14. 9.2022/728, liite 1

Pääkiijatili

. 390500 Sis. leirimaksLrtuatot

" 391500 Sis. huoltopalvelutuotot

. 394000 Sis. muut tuotot

. 394100 Sis. vuokrat

^-Sisäiset tuotot

-.. Toimintatuotot

. 400000: Kokouspalkkiot

. 400500 : Vuosikorvauksetja ansionmenetysten korvaukset

" 401000 Vakinaisten palkat

402000

407000

408200

408900

409800

409BOO

* Palkat ja palkkiot

410000

412000

414000

415000

Määräaikaisten palkat

Tuntipalkat

Säännöllisen toiminnan palkkiot

Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset

Jaksotetut palkat

Mtävoidut palkat

Sosiaaliturvamaksut

Eläkemaksut

Muut sosiaalivakuutusmaksut

Jaksotetut sosiaalimaksut

415100 : Jaksotetut eläkevakuutusmaksut

' 416000 ; Aktivoidut sosiaalimaksut

. 416100 ; Aktivoidut eläkevakuutusmaksut

A Henkilösivukulut

420000

421000

423000

424000

Sairausvakuutuskon/aukset

Tapaturmakorvaukset

Kuntoutusraha

Muut henkilöstökulujen oikaisut

A Henkilökulujen oikaisuerät

A Henkilöstökulut

430000

431100

431150

431200

432000

' 432100

. 433000

' 433500

435000

435200

435300

435310

. 435400

TP edellinen vuosi

2021

15.665,60

3. 700, 00

3.277,46

497. 111.15

531.365,31

861.674,96

-5.050.00

-300,00

-673.612,77

-82.337,41

-1.533.87

-2.584,00

-9.140,00

30.745,55

TA kuluva

2022

22.450,00

3. 700. 00

5.000,00

56.640.00

198. 310. 00

-9.850,00

-300,00

^95. 550, 00

-75.100,00

Toteuma

2022

-7.600.00

-5.000,00

-5. 850, 00

Yli-all T-%

22.450,00

3. 700, 00

S.000,00

56. 640, 00

107.572,84 90.737,16 -54,2

-9.850,00

-300,00

. 386. 375, 51 -309. 174, 49 -55,5

-121.354,41 46.254,41 -161,6

-5.031,34 -33,8

-1.751,00 -65,0

-2.568, 66

-3.249, 00

-10. 212, 10 4.362,10 -174,6

-743.812,50 -799.250,00

-11.669.36 -13.500,00

-180.689,77 -175.500.00

-11. 129. 38 -13. 470, 00

563,79

S.781,20

-176.133,52

3.760.15

1.315,22

842,50

524,ea

6.442,55

-913.503,47

-202.470,00

2.000,00 -2.000,00 0,0

-621.759,68 -277.490.32. -65,3

<.765,59 -6.734,41 -50,1

-108. 933, 77 ^6. 566, 23 -62,1

-7.603,16 -5.866,84 -56.4

56. 03 -56, 03 0,0

574,00 -574,00 0,0

-122.672,49 -79.797.51 -60.6

18.605,20 -18.605,20 0,0

Postipalvelut

Painatukset

Srk-Ja tiedotuslehtien painatukset

Ilmoitukset

Toimistopah/elut

Rahoihjs- ja pankkipalvelut

ICT-palvelut

Puhtaanapitopa! velut

Rakennusten rakentamis-ja kunnossapitopalvelut

LVI-palvelut

Kiinteistöjen huoltopatvelut

Muu talotekniikka

Vartiointi-ja hälytyspah/elut

-3.520,78 :

-1.700.28

-318,19 l

-18.627,77

-558,00

-1.216,60

-17.096,46

-t.339.36

-42.750,53

-936,23

-9.142,64

-15.859,20

-3. 853. 56

-1.001.720.00

-5.725,00

-5.220,00

-20.800,00

-700,00

-1.400.00

-IS.770,00

-8.350,00

-39. 900. 00

-1.200,00

18.605,20; -18.605.20 0,0

-625.826,97 ' -375.893,03 -62,5

-2.300,00 i! -3.425,00 -40,2

-516, 37 -4. 703, 63 . -9,9

-18. 596, 38 .

-456,68

-1.281,23

-13.733,46

-4.823,88

-24.409,07

-936,23

-2.203,62 -89.4

-243.32 -65.2

-118,77 -31,5

-6. 036, 54 -69,5

-3.526,12 -57,8

. 15.490,93 -61,2

-263.77 -78,0

-8.600.00 -S.655,52

-14.600,00

-3. 970. 00

-6.028,88

-2. 806. 16

-1.944,48 -77,4

-8.571, 12 -41,3

-1.163.84 -70,7

^tj ^'^
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Pääklrlatlli

435600 ' Alueiden rakentamis-Ja kunnossapitopalvelut

' 435700 Jätahuotto

' 436000 ' Koneiden Ja laitteiden kunnossapitopalvelut

' 436200 ] Melsänhoitokulut

437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)

437200 Matkakustannukset (ulkop.)

437600 ; Ravitsemuspah/elut, henkilöstö

437700 : Ravitsemuspah/elut, muut

438500 i Kuljetuspalvelut

439000 ; Koulirtuspalvetut, henkilöstö

439100 l Koulutuspalvelut, muut

439300 : Työterveyshuolto

' 439500 | Tapatunnakulut

440000 i Asiantuntijapalvelut

440500 Relk!-, musiikki- ja ohjelmapalvelut

' 440550 ' JuEL:n alaiset ostopah/elut

' 440700 ; TekijanoikBusmaksut

Tolmlntavakuutukset

Omalsuusvakuuhjkset

YhtelstySkorvaukset

Palvelukeskusmaksut Kipa

Muut pah/elut

. 442000

. 442100

. 443500

. 446500

. 447000 ;

-Palvelujen ostot

. 447605 l (nvsstolnti valvonta

. 447610 i Investointi muu valvonta

. 447612 ; Investointi ennakkosuunnlttelu

447709 s Investointi rakennustyö

447736 ; Investointi muu rakentaminen

Investointi aktivointi

TP edellinen vuosi

2021

-36.903,76

-6.232,48

-10.656,03

-25.971,75

-14.891,68

-2.897,94

-2.681,52

-1.515.30

-1.788,10

-2. 125, 68

-10.370,19

TA kuluva

2022

^15.350,00

-8.950,00

-16.250,00

-6.000,00

-27. 990. 00

-7.480,00

-2.840.00

Toteuma

2022

-17.079,37

-3.354,40

-3.817.69

-4.990,68

-9.174,51

Yli-all

-28. 270, 63

-1.200,00

-7.550,00

-9.410,00

-950,00

-8.000,00

-3.691,30

434,60

^.698,68

-1.450,00

-4.805,14

-120,00

-4.704,24

-5.595.60

-12. 432, 31

-1.009,32

-18.815,49

-3.788,70

-3.274,60

4.488.68

-6.100,00

-1.000,00

-4.529,24

-7.455,86

-2.480,00 '

-1.159.88

-3.855.21 '

-32.762, 87

-72.458,83

-13.689,95

-7.790,00

-9.150, 00

-1.750,00

-4.400,00

-34.310,00

-74.470,00

-18.000,00

-2.631,23

-376.957,10

-8.260,00

-»31.335,00

. 447899

Investointi

. 448100

. 448200

. 448400

. 449400

Sls. ruokapalvelukulut

Sis. leirimaksukulut

Sis. huoltopalvelukulut

Sis. muut kulut

Pah/elun ostot - sisäiset

. 456000 Koneiden Ja laitteiden vuokrat

-Vuokrakulut

. 459100 Sis. vuokrat

.. Sisäiset vuokrakulut

. 460000 ; Kalusteet

. 461000 | ICT-laittsetja tarvikkeet

. 462000 l Muut koneet ja laitteet

. 464000 ! Toimistotarvikkeet ja -materiaalit

-43.990,68

-66.368,31

-11.251. 71 l

-634.325,65 l

-1.015,56 |

756.951,91 i

0,00

-11.611, 10

-15.665,60

-3.700,00

-3.277,46

-34.254,16

-3. 815. 33

-3.815.33 '

-497.111,15'

-497.111,15

-6.059,71

-7.286,80

-16.323, 94

-2.158.76

-50,00

-1.857,99

-25,00

-1. 040, 00

-3.869,83

-35.361,54

-56.859,52

-7.974,69

-5.004,18

-253.038,02

. 2. 185,86

-2.980,64

-4.604,86

-830,00

-3.295,76

-950,00

-5.932,01

-9.125,00

1.040,00

-1.750,00

-530.17

1.051,54

-17.610,48

-10.025,31

-3.255.82

-178.296,98

2.185,86

2.980,64

T-V.

-37,7

-37,5

-23,5

-83,2

-32,8

-49,3

15,3

-474,9

-19,2

-51,1

-12,6

-58,8

-5,0

-23,9

-0,3

0.0

-88,0

-103,1

-76,4

-14,3

-60.6

-58,7

0,0

0,0

-25.490, 00

-22.450,00

-3.700,00

-5.000,00

-56.640,00

-5.100,00

-5. 1DO. OO

-4.000,00

-1.300,00

^18.500,00

-4.710,00

5.166,50 ; -5.166,50 0,0

0,00 0,00 0,0

-25.490,00

-22.450,00 i

-3.700,00

-5.000,00

-56.640,00

-5.151.89 51,89 -101,0

-5.151,88 51.89 -101,0

-8.168,54: 4.169.54 -204,2

-291,11 ' -1.008,89 -22,4

-16.185,00 -32.315,00 , -33,4

.2.166,11 -2.543,89 -46,0

v^ f^
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Paäkirlatlll

466500 : Työvälineet ja työkalut

467000 ; Elintarvikkeet

467600 ; KelttBvälhMtJa asUaatot

468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet

469000 i Poltto-ja voiteluaineet

470000 l Lämmitys

471000 ! Sähkö

471300 ! Vesi

472000 i Rakennus-, korjaus-ja huoltotarvikkeet

472500 ! Puutarhatarvikkeet ja-aineet

472600 l Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet
l

472900 : Suojavaatteet

. 473050 i Sakraaliesineet ja-vaatteista

. 473100 ; Opetusvälineet Ja kerhotarvlkkeet

. 473200 i Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit

. 473800 ! Lahjaesineet ja huomionosoitukset

. 474000 ! Muut aineet, tarvikkeet Ja tavarat

. 475000 ! Hautamuistomerkit

A Ostot tilikauden aikana

-^ Aineet ja tarvlkkeot

. 480000 Lähetystyö

" 480500 Kansainvälinen diakonia

. 483000 ' Diakonia-avustukset

. 489000 \ Muut avusfcikset

^Annetut avustukset

. 491000 ! Maksettavat verot

. 491200 i Kiinteistövero

. 493000 ! Jäsenmaksut

- 494000 | Eritylskatteisten rahastojen nettotuoton siirto

. 495000 - Luottotappiot

. 496000 ; Muut kulut

-*. Muut toimintakulut

A Toimintakulut

.»TOIMINTAKATE

. sooooo

A Kirkoflisverotulot

-511000

... Valtionrahoitus

. 520000 ,

-.-Vsrotuskulut

. 530000 \

. 535000

A Kirkon rahastomaksut

Kirkollisverotulo

Valtionrahoihjs

TP edellinen vuosi

2021

-1.442,23

-23.601.91

-65,85

-7.887,82

-4.081,26

-55.059,69

-69.526,21

-8. 268. 40

-7. 582, 16

-6.691,19

-2.947.82

-2.485.94

-2.546,15

-10.433,58

-S.477,45

-9.870,36

-2.675,15

-7.181,60

-260.644,08

-260. 644, 08

-15.000,00

-2.040,00

-16.291, 44

-8.595,00

TA kuluva

2022

-2.750,00

-34.060,00

-1. 950, 00

-7.350,00

-S.530,00

-55.500,00

-74.200,00

-6. 270. 00

-8. 800, 00

-9.100.00

Toteuma

2022

-807,50

-23. 323. 23

-150,92

-3.521,56

-3.312,98

-32.449,87

-40.761,83

-1.234, 99

-3. 998, 59

-2.541,28

-41.926,44

2.777, 17

-23.543,08

-928. 81

-3.420,00

-3.730,00

-1.580,00

-14. 700, 00

-8.840,00

-9.850,00

-3.830,00

-6. 000. 00

-316.070,00

-316. 070, 00

-15.000,00

-2.040,00

-15.000,00

-13.900,00

-45. 940, 00

-24.220,00

-2.333,46

-2.339,42

-402.80

^1.419,78

-4.158.51

-2.006,95

-2.968,79

-1.820.00

-159.362,22

-159. 362, 22

-15.000,00

-2.040,00

-13.889,88

-5.392,00

Yll-all

-1.942,50

-10. 736, 77

-1.799,08

-3.828,44

-2.217,02

-23.050,13

-33. 438. 17

-5.035,01

-4.801,41

-6.558,72

-1.086,54

-1.390,58

-1. 177, 20

-10.280,22

-4.681,49

-7.943,05

-863. 21

-4.180,00

-156.707,78

-156.707,78

0,00

0,00

-1.110, 12

-8. 508, 00

-3.646,57

-564,50

-55,00

-25.960,78

-2.154.172,52

-1.292.497, 56

-1. 010, 00

-1.050,00

-26.280,00

-1.883.085,00

-1.684.775,00

-36. 321, 88

-536.84

-12.090,67

-1.019, 15

-1.505,65

-220,60

-15.372,91

-1.095.073.89

-987.501,05

-9.618. 12

536,84

-12.129,33

9, 15

455,65

220,60

-10.907.09

-788.011,11

-697.273,85

T-V.

-29,4

-68,5

-7,7

-47,9

-59,9

-58,5

-54,9

-19,7

-45,4

-27,9

-68,2

-62,7

-25,5

-30,1

-47.0

-20,2

-77,5

-30.3

-50,4

-5»,4

-100,0

-100,0

-82,6

-38,8

-79,1

0,0

-49,9

-100,9

-143.4

Osuus verotuskululsta

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon eläkerahastomaksu

1.668.355,77

1. 668. 355, 77

170.244,00

170.244,00

-26.006,29

-26.006,29

1.620.0n0.00

1. 620. 000, 00

1.189.028,14

1.189.028,14

169.000,00

169.000.00

114.072.00

114.072,00

430.971,86

430.971,86

54.928,00

54.928,00

-25.000,00

-25.000,00

-<4.122,00

-81.385,02

-145.507.02

-65. 000. 00

-82.500,00

-147.500,00

-12.125.70

-12.125,70

-44.344,22

. es.iis.ss

-112.490,07

-12.874,30

-12. 874, 30

-20.655,78

-14.354,15

-35. 009. 93

0,0

-58,5

-58,2

-58,6

-73,4

-73,4

-67.5

-67,5

-48,5

-48,5

-68,2

-82,6

-76,3
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PääklljaUI

. 602000 ' Muut korkotuotot

-aL Korkotuotot

. 605000 ; Osinkotuotot

. 607000 l Muut rahoilustuotot

A Muut rahoitustuotot

. 610000 ; Korkokulut lainoista

. 613000 : Vilvästyatorkokulut

-^Korkokulut

. 626000 ' Muut rahoituskulut

.*. Muut rahoituskulut

A Raho!tustuotot ja -kulut

.»VUOSIKATE

. 643000 ; Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista

" 646000 ! Poistot rakennuksista

' 649000 i Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista

. 652000 ! Poistot koneista ja kalustosta

A Suunnitelman mukaiset poistot

. 659000 | Muut kertaluonteiset poistot

-.. Kertaluonteiset poistot

JB-Poistot ja arvonalentumiset

. 679000 l Tuotot

... Tuotot

. 679400 | Kului

* Kulut

. 679800 | Rahastojen muutos

A Siirrot rahastosta/rahastoon

... Erilliskirjanpltona hoidetut rahastot

^TILIKAUDEN TULOS

. 681000 ! Poteloeron vähennys (+)

-.. Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)

-TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALUÄÄMÄ)

TP edellinen wosl TA kuluva

2021 2022

12,61

12. 61

3.078,00 3.100,00

37. 660. 53 20. 000. 00

40. 738. 53 : 23. 100, 00

Toteuma

2022

-197,54

-197, 54

0.00

0,00

40.553,60

415. 142, 50

-44.972,39

-4. 000. 00

-4.000,00

19.100,00

-49.175,00

-46.800,00

11,13

11. 13

3. 921. 40

20.556,92

24.478,32

-2.295,83

-126,30

-2.422, 13

-8.087,13

-8.087,13

13.980.19

-64.805,27

-1.257,74

-111.035,40

.840,95

-840,95

-79. 840, 00

-1.300.00

-12.500,00

-140.440,00

204.963,51

-26.030,45

-38. 966, 57

-733,67

-65.730,69

Yli-ali

-11,13

-11,13

-821,40

-556,92

-1.378,32

2.295,83

126.30

2.422,13

4. 087, 13

4.087,13

5.119,81

-254. 138, 51

-20.769.55

-40.873, 43

-566,33

-12.500,00

-74.709,31

T-%

0,0

0,0

-126,5

-102,8

-106,0

0,0

0,0

0,0

-202,2

-202,2

-73,2

416,8

-55,6

-48,8

-56,4

-46,8

-111.876,35 i

110.290,71

110.290,71

-92.863,70

-92.863.70 ,

-17.427,01

-140. 440. 00' -65. 730, 69 -74. 709, 31 i -46,8

-17.427,01

0,00

303.266,15

753, 28

753,28

304.019,43

-189.615,00

-189.615,00

139. 232, 82 l .328. 847, 82 j

439,41 ^»39, 41

439,41 -439,41

139.672.23 ; -329.287,23

73,4

0,0

0,0

73.7

t^ ^
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EV.LUTH. KYRKAN l FINLAND

Kirkkohallitus
Kyrkostyrelsen
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Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2022 12. 5. 2022

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän

taloussääntömallien päivitys

Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään

tarkemmin kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä

taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto ohjaa

talousarvion sekä toiminta-ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden

hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä

valvontaa.

Nykyiset seurakunnan ja seurakuntayhtymän taloussääntömallit hyväksyttiin viisi vuotta

sitten vuonna 2017. Silloin malleihin päivitettiin lakimuutokset sekä huomioitiin

seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Laskentatoimen

kehittämistyöryhmä ja kirkon laintarkastustoimikunta antoivat tuolloin malleista

lausunnot.

Vuoden 2017 taloussääntömallit on nyt päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja

kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisiksi. Muutoksia malleihin aiheuttaa

rahankeräyslaki (863/2019) ja kirkkohallituksen uudet taloushallinnon ohjeet, jotka

virastokollegio hyväksyi 17. 6. 2020. Uusi tilinpäätösohje hyväksyttiin virastokollegiossa

7. 10. 2021. Taloussääntömalliluonnoksia käsiteltiin kirianpitoasioiden

neuvottelukunnassa. Mallit valmisteltiin asiantuntijayhteistyössä kirkkohallituksessa.

Virastokollegio hyväksyi ohjeet 28. 4. 2022.

Suomen evankelis-Iuterilainen kirkko Eteläranta 8/Södra kajen 8
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland PL 210/ PB 210

Kirkkohallitus/ Kyrkostyrelsen 00131 Helsinki/Helsingfors
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l Yleisiä määräyksiä

l § Taloussäännön soveltaminen

Kirkkolain (1054/1993, KL), kirkkojärjestyksen (1055/1993, KJ), kirjanpitolain

(1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä muiden lakien ja asetusten sekä kirkko-
hallituksen määräysten lisäksi seurakunnassa noudatetaan tämän taloussäännön mää-

ra yks ia

- toiminnan ja talouden suunnittelussa,

talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

omaisuuden hoidossa,

kirjanpidossa,

tilinpäätöksessä,

tilintarkastuksessa ja

sisäisessä valvonnassa.

2 § Taloustoimisto/scurakuntatoimisto

Seurakunnassa on kirkkoneuvoston apuna taloushallinnon hoitamista varten talou-

desta vastaava viranhaltija ja tarpeen mukaan muuta virka- tai työsuhteista henkilö-

kuntaa, jotka muodostavat taloustoimiston. Virkasuhteisen henkilöstön toimivalta ja

vastuu on määritelty ohje- ja johtosäännöissä.

Seurakunnalla on taloudesta vastaava viranhaltija. on talouGjohtaja/talouspäällikkö.

II Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

3 § Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laa-

timinen ja sitovuustasosta päättäminen

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttä-

mat määrärahat ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot merkitään bruttoluvuin vähen-
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tämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla pääluokittain/teh-

täväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden ta-

lousarvioon.

Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista seka määrärahojen ja tuloarvioi-

den sitovuustasoista. Sitovuustason tulee käydä selkeästi ilmi talousarviosta. Sito-

vuustaso voi olla joko toimintakate tai määräraha. Sitovuustason mukaista määrära-

haa tai toimintakatetta ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai pe-

rustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson ai-

kana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla ta-

seen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna

kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan

seurakunnan verkkosivuilla erillisenä dokumenttina.

KL 15:1 ja 2 Varojen käyttäminen. Kirkollisvero

KJ 15:1-4 Talousarvio sekä toiminta-ja taloussuunnitelma

Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2020; Ohje l. Seurakuntatalouden talous-

arvio 1a toiminta- ia taloussuunnitelma

Uusi tilinpäätösohie, 7. 10. 2021.

4 § Talousarvion täytäntöönpano

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat

sekä työntekijät saavat tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toi-

minta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä oh-

jeista.

5 § Talousarvion muutokset

Kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden

muutoksista, sitovaa toimintakatetta heikommasta toimintakatteesta ja muutoksista

talousarviossa päättää kirkkovaltuusto.
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Määrärahan ja tuloarvion muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toi-
minnallisiin tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa muutosesi-

tyksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja tuloarvioihin. Muutettaessa
talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Ta-
lousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Muista kuin sitovuustason ylittävistä määrärahamuutoksista päättää kirkkoneuvosto.

KJ 15:4,2 Talousarvion muutos

III Omaisuuden hoito ja rahatoimi

6 § Omaisuuden hoito

Seurakunnan omaisuus on pidettävä huolellisesti tallessa ja kunnossa. Sitä on käytet-

tävä taloudellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta sekä

muusta omaisuuteen ja toimintaan liittyvästä riskienhallinnasta. Kirkkoneuvosto antaa

ohjeen seurakunnan irtaimiston luetteloinnista sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden
käytöstä, poistosta ja myynnistä.

Irtaimistoa on irtaimistoluetteloon merkittävä omaisuus, joka on hankintavaiheessa

kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan. Irtaimistoluetteloa pidetään vain hyödykkeistä, joilla
on sellainen taloudellinen arvo, että niiden käyttöä ja säilymistä on syytä erikseen

seurata.

Käyttöomaisuus on omaisuutta, joka aktivoidaan taseeseen ja kirjataan kuluksi vuosi-
poistoina taloudellisena vaikutusaikanaan.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja irtaimistoa tulee hoitaa kirkkohalli-

tuksen niistä antamien ohjeiden mukaisesti.

Sakasti. evl. fi/kulttuuriperinto

Taloushallinnon perusohjeet: Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säi-

Ivttämisestä aiheutuvat kustannukset
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7 § Seurakunnan rahaliikenne ja pankkitilien käyttö

Kaikki seurakunnan rahaliikenne hoidetaan rahalaitosten kautta ja pankkitilit avataan

seurakunnan y-tunnukselle. Kaikki seurakunnan pankkitilit merkitään seurakunnan ta-

seeseen.

Pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja käyttövaltuuksista päättää kirkkoncu

vosto/talousjohtaja/talouopäällikkö taloudesta vastaava viranhaltija. Talousjohtaja/ta

louspäällikkö Taloudesta vastaava viranhaltija-valvoo seurakunnan menojen suoritta-

mistä ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä.

Esimerkkejä pankkitilien tarpeista:

- seurakunnan perustoiminnoille riittää yksi maksuliikennepankkitili

kolehdit tilitetään seurakunnan tavanomaiselle maksuliikennepankkiti-

lille

- toimeksiantojen varat pidetään seurakunnan tavanomaisella maksulii-

kennepankkitilillä, ellei erillään pitämisen tarve vaadi omia pankkitilejä

vuokrat, vastikkeet ja kiinteistöjärjestelmä saattavat tarvita oman

pankkitilin

- varainhoitajille ja sijoituksille mahdollisesti omat pankkitilit

8 § Käteiskassat sekä maksu- ja luottokortit

Kirkkoncuvosto/talousjohtaja/talouspäällikkö taloudesta vastaava viranhaltija päättää

käteiskassan perustamisesta ja antaa ohjeet sen käyttötarkoituksesta, pohjakassan

suuruudesta, kassan tarkastamistavoista, kassan säilyttämistavasta, raportoinnista

sekä siitä, kuinka paljon varoja enintään pidetään käteiskassassa. Käteiskassan perus-

tamiselle tulee olla erityisen perusteltu syy. Pääsääntöisesti maksut laskutetaan pank-

kitilille. Kassat on tarkastettava vähintään kerran vuodessa ja lisäksi aina kassaa hoi-

tavan henkilön vaihtuessa.

Talouspäällikön Taloudesta vastaavan viranhaltijan päätös käteiskassan

perustamisesta annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Kassojen tarkastuksesta laaditaan raportti, joka liitetään tilinpäätösaineis-

toon.
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lallintojohtaja/talousjohtajo/talouspäällildcö taloudesta vastaava viranhaltija päättää
maksu-ja luottokorttien myöntämisestä. Maksu- tai luottokortin käytölle tulee olla pe-
rusteltu syy ja säännöllinen tarve. Maksukortin hankkiminen ja kortilla maksaminen
tulee kysymykseen vain niissä tapauksissa, joissa laskutus ei ole mahdollista tai tar-
koituksenmukaista.

Luottokorttia saa käyttää vain virka- tai työtehtävien hoitamisesta johtuvien menojen
maksamiseen. Luottokortin käyttö yksityismenoihin on kielletty. Maksukorttia ei tule

käyttää käteisnostoihin. Kortinhaltija vastaa kaikista kortilla tehdyistä ostoista.

Kortinhaltija on velvollinen huolehtimaan luottokortin käyttöön liittyvien tositteiden
säilyttämisestä ja niiden käsittelemisestä viivytyksettä. Tositteesta tulee käydä ilmi,
mihin tarkoitukseen hankinta on tehty.

Esihenkilöt valvovat luottokorttien asianmukaista käyttöä. Luottokortti lakkautetaan,

jos kortin käytössä havaitaan toistuvaa huolimattomuutta.

9 § Maksujen määrääminen

Kirkkovaltuusto päättää korvauksista, muista maksutuotoista ja kannettavista vuok-
rista, mikäli päätösvaltaa ei ole siirretty kirkkoneuvostolle. Kirkkovaltuusto päättää
haudoista perittävistä maksuista (KL 17:9,2).

Kirkkohallitus määrää kirkonkirjoista luovutettavista tiedoista perittävät maksut (KL

16:11).

Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Tuomiokapituli vahvistaa kiinteän omaisuuden vuokraamisen, jos vuokra-
aika on yli 10 vuotta (KL 14:4).

10 § Saatavien perintä

Saatavien valvonta ja perintä on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asi-
anmukaisesti perityiksi. Jos saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista
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on kehotettava maksamaan velkansa. Muihin perimistoimiin on ryhdyttävä viipymättä,

jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu.

Viranhaltijapäätöksinä myönnetyt maksujen alennukset tai vapautukset kirjataan

myynti-ja muiden saamisten oikaisuksi välittömästi päätöksen jälkeen.

Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä päättää avoimen saatavan kirjaamisesta luot-

totappioksi. Jos avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hän

tekee asiasta kirjallisen päätöksen perusteluineen ja antaa tiedon päätöksestä kirkko-

neuvostolle.

Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikai-

suiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen vähintään vuosittain.

Jälkiperintää on kuitenkin syytä jatkaa.

11 § Hankinnat

Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Li-

saksi on noudatettava seurakunnan omia sääntöjä, päätöksiä ja ohjeita, joissa määrä-

tään hankintojen toteuttamisesta.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Kirkkohallituksen ohjeet hankinta-asioista: https://sakasti.fi/hallinto-ia ta-

l o u s/ hankinnat/

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www. hankinnat. fi

12 § Osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus ja tositteiden

hyväksyminen

Kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymis-

menettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu aina vähintään

kaksi henkilöä, asiatarkastaja ja hyväksyjä.

Kirkkoncuvosto/talouspäollikkö/talouojohtaja taloudesta vastaava viranhaltija päättää,

ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet.
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Myyntilaskutustiedotja muistiotositteet on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista kir-
janpitoon. Pelkkä laatijan allekirjoitus ei riitä.

Ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai pal-
velun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Merkinnät tehdään säh-
köisesti Kipan järjestelmässä. Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoit-
tämä tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, han-
kinta/tilaus perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten
mukainen sekä siitä, että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käy-
tettävää määrärahaa ei ylitetä.

Kirkkoneuvoston ohjeessa on mainittava ainakin, että tavaran tai palvelun tilaaja

(asiatarkastaja) tarkastaa, onko lasku tilauksen ja toimituksen mukainen ja että han-
kintaluvan antanut ja määrärahasta vastaava henkilö (hyväksyjä) hyväksyy laskun.

Hyväksyjä ei voi hyväksyä omia menojaan eikä hyväksyttää niitä omalla alaisellaan.

13 § Rahavarojen sijoittaminen

Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvoston teh-

tävä on tunnistaa sijoitustoimintaan liittyvät riskit ja päättää toimenpiteistä, joilla ris-

kejä hallitaan. Seurakunnalla tulee olla sijoitussuunnitelma. Kirkkoneuvoston oh-
jesäännöllä voidaan siirtää sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talouspäällikölle/ ta
lousjohtajallc taloudesta vastaavalle viranhaltijalle. Tämän viranhaltijan tulee tehdä
päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle kirkkoneuvos-
ton päättämällä tavalla.

Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoit-
tamisen ohjeita.

KL 11:10 Päätösvallan siirtäminen

Sakasti.evl. fi/siioittaminen: Kirkon eläkerahaston vastuullisen siioittami-

sen ohjeet
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14 § Erityiskatteisten rahastojen lainat ja lainakorko

Kirkkoneuvosto päättää lainan ottamisesta erityiskatteiselta rahastolta tai lainan anta-

misesta erityiskatteiselle rahastolle. Lainan takaisinmaksuaika voi olla enintään viisi

vuotta. Lainan koron on oltava käypä antolainauskorko.

Lainapäätöksessä on otettava huomioon erityiskatteisen rahaston säännöt

ja niiden aiheuttamat rajoitukset rahaston varojen käyttämiseen.

IV Kirjanpito ja tilinpäätös

15 § Kirjanpitovelvollisuus

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan kir-

janpitolakia. Kirjanpidossa noudatetaan kirkkohallituksen antamia ohjeita ja määräyk-
siä.

Toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta, varojen ja omaisuuden

hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

sekä tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin kirkkojänestyksessä (KL

15:4,2).

Kirkkohallituksen tehtävänä on muun muassa antaa tarkempia määräyksiä

seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirjanpidosta ja palkanlaskennasta

(KL 22:2).

16 § Kirjanpito

Seurakunnan kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.

KL 22:2, 1 8 kohta

17 § Palkkakirjanpito

Seurakunnan palkanlaskenta hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä. Palk-

kakirjanpidon tapahtumat siirretään seurakunnan kirjanpitoon.
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KL 22:2, 1 8 kohta

17 § Kiinteän omaisuuden kirjanpito (käyttöomaisuuskir-

janpito)

Käyttöomaisuuskirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.

Pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintameno aktivoidaan tasee-
seen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi.

Kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

KL 22:2, 1 8 kohta

Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2020, ohje 9. Seurakuntatalouden käyttö-

omaisuuskirianpito ia suunnitelmanmukaisten poistojen laskenta

Edellä mainittu ohje sisältää uudet poistoaikasuositukset, joista poikkeamiseen tulee
olla perusteltu syy. Seurakunnan tulee tarkkailla säännöllisesti kiinteän omaisuuden
tasean/oja ja ryhtyä toimenpiteisiin, jos omaisuushyödykkeen arvo taseessa on suu-

rempi kuin sen todellinen arvo/merkitys seurakunnan palvelujen tuottamisessa.

18 § Kolehtien ja keräysten sekä lahjoitus- ja testamentti-

varojen kirjanpito

Kolehtien ja keräysten sekä lahjoitus-ja testamenttivarojen kirjanpito hoidetaan Kir-
kon palvelukeskuksen järjestelmässä osana seurakunnan kirjanpitoa kirkkohallituksen
antaman ohjeen mukaisesti.

Kirkkoneuvoston on valvottava, että lahjoittajien ja testamentin tekijöiden määräyksiä

noudatetaan ja että kolehdeilla ja rahankeräyksistä saadut tulot käytetään ilmoitet-
tuun tarkoitukseen.

Kirkkoncuvosto/Talousjohtaja/Talouspäälliltlcö Taloudesta vastaava viranhaltija antaa

ohjeen kolehti- ja keräysvarojen vastaanottamisessa ja tilityksissä noudatettavasta
menettelystä.

Rahankeräyslaki 863/2019
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Kirkkohallituksen vleiskirie 5/2020 Seurakunnille mahdollisuus rahanke-

räysten järjestämiseen.

Kirkkohallituksen vleiskirie 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys

sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta

Kirkkohallituksen yleiskirje 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten

varojen kirjanpito (ohje on soveltuvin osin voimassa)

Kirkkohallituksen yleiskirje 34/2009 Yhteisvastuukeräysten rahaliikenne,

kirjanpito ja tilitykset.

Ohje. Kolehtien, keräysten ia lahioitusten kirianpito

Ohje. Yhteisvastuukeräyksen kirianpito

Rahankeräyslaki (863/2019) mahdollistaa seurakunnille rahankeräysten järjestämisen

varojen hankkimiseksi diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen. Rahankeräyksen

edellytyksenä on joko rahankeräyslupa tai pienkeräysilmoitus.

Rahankeräyksen järjestämisestä, rahankeräysluvan hakemisesta ja pienkeräysilmoi-

tuksen tekemisestä päättää seurakunnassa kirkkoneuvosto, jonka tehtäviin kuuluu

kirkkolain mukaan talouden ja omaisuuden hoito.

Seurakunnalla ei ole lupa järjestää julkisia arpajaisia. Yhteisvastuukeräys on Kirkko-

palvelut ry:n järjestämä ja seurakunta toimii sen kerääjänä.

19 § Erityiskatteiset rahastot

Erityiskatteinen rahasto perustetaan silloin, kun seurakunta saa testamentin tai lahjoi-

tuksen, johon liittyy käyttöehto. Kirkkovaltuusto vahvistaa rahaston säännöt. Rahas-
ton varoista koostuva pääoma merkitään taseeseen toimeksiantojen pääomiin. Rahas-

ton kirjanpito hoidetaan joko omana taseyksikkönä tai seurakunnan kirjanpidon yh-

teydessä kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan omana taseyksikkönä/seurakunnan kirjan-

pidossa.

^v^
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Seurakunnalla voi olla vain erityiskatteisia rahastoja. Rahaston erityiskat-

teisuudella seurakuntataloudessa tarkoitetaan sitä, että rahaston pääoman

varoilla on sääntöjen mukainen käyttörajoitus.

KirkkohallitukRpn yleiskirje 16/2016 Kirjausohjeen ja tililuettelon päivitys

sekä ohje erityiskatteisten rahastojen ja kolehtien kirjanpidosta
Kirkkohallituksen vleiskirie 39/2008 Keräysten ja muiden erityiskatteisten

varojen kirjanpito (ohje on soveltuvin osin voimassa)
Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2005 Ohje hoitosopimushautojen hallin-

noinnistaja kirjanpidosta

Seurakunta voi hoitaa haudanhoitosopimuksiin liittyvän kirjanpidon joko

omana taseyksikkönä tai seurakunnan kirjanpidossa.

Haudanhoitomaksujen tulee kattaa haudan hoitamisesta aiheutuneet kus-

kannukset. Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon kirkko-

lain 17 luvun 5 pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

20 § Raportointi

Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvos-
talle ja muille hallintoelimille tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä
kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon näh-
den ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään tavoista, joilla toiminnasta ja ta-
loudesta raportoidaan kirkkovaltuustolle, ja raportoinnin aikataulusta. Kirkkoneuvosto,
johtokunnat ja muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka
usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tili-
kauden aikana.

.
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21 § Tilinpäätös

Kirkkoneuvosto vastaa tilinpäätöksen laatimisesta kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n

mukaisesti. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, ja sen allekirjoit-

tavat päätösvaltainen kirkkoneuvostoja taloushallinnosta vastaava viranhaltija. Alle-

kirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä.

Tilinpäätösaineiston muodostavat tilinpäätös ja sitä varmentavat asiakirjat eli tase-

erittelyt ja liitetietoja varmentavat liitetietotositteet. Tase-erittelyjä ja liitetietotosit-

teitä ei liitetä julkaistavaan tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen käsittelyyn liittyy lisäksi ti-

lintarkastajan antama tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös laaditaan kirkkohallituksen

antaman ohjeen mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion

toteumavertailun, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma), tilin-

päätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä luettelot ja selvityk-

set.

Tilinpäätös on säilytettävä pysyvästi. Kirkkohallitus suosittaa, että seurakuntatalous

säilyttää tilinpäätöksen, jonka sivut on numeroitu, pysyvästi sähköisessä muodossa.

Sähköisessä muodossa säilytettävän tilinpäätöksen tulee täyttää sähköiselle arkistoin-

nille asetetut vaatimukset. Tilinpäätöksestä otetaan paperitulosteet, jos seurakuntata-

loudella ei ole käytössä Sähke2-normin täyttävää järjestelmää. Mikäli tilinpäätös on

paperimuodossa, sen sitominen kirjaksi ei ole enää tarpeellista.

Tilintarkastuskertomus liitetään kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Seurakunnan tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla erillisenä dokument-

tina.

Kirkkoneuvoston asiana on johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakun-

nan talouden ja omaisuuden hoitoa (KL 10:1, 1 3 kohta).

Tilinpäätöksen laatimisesta säädetään KJ 15:5:ssä.

Toimintakertomuksesta säädetään KJ 15:6:ssä.

Tilinpäätösohie, virastokolleaio 7. 10. 2021

^\'^ , !',
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22 § Kirjanpitoaineiston säilytysaika

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kineenvaihto sekä muu kuin edellä

mainittu kirianpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päätty-
misestä. Määräajat muun muassa velkomisasioissa voivat kuitenkin edellyttää tase-

erittelyjen ja tositeaineiston säilyttämistä mainittua vähimmäisaikaa kauemmin.
Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset on säilytettävä

13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmis-

tunut. EU-hankkeisiin liittyvien asiakirjojen säilytysajat saattavat olla edellä mainit-

tuja pidempiä. Ajat on varmistettava rahoituspäätöksestä tai hanketta hallinnoivalta
ministeriöltä.

Kirjanpitoaineiston säilyttämisessä on lisäksi noudatettava seurakunnan arkistosään-
non määräyksiä.

Kirjanpitolain 2 luvun 10 §

Kirkkohallituksen yleiskirje 3/2008 Päivitetty malli seurakunnan arkisto-

säännöksi ja arkistonmuodostussuunnitelmaksi

23 § Tilastotiedot

Kirkon palvelukeskus toimittaa seurakunnan tilinpäätöslaskelmat ja kirjanpidosta joh-
dettavat tilastoitavat taloustiedot (taloustilasto) kirkkohallituksen ylläpitämään tilasto-

tietokantaan. Taloustietoa tiedolla johtamisen tarpeisiin tuotetaan koko kirkon tasolla

myös kirjanpitojärjestelmän laskentatunnisteen tehtäväalue avulla kirkkohallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti.

Kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ia seurakuntayhtymissä. vi-

rastokolleaio 17. 6. 2020 liitteineen.

Liite l Tehtäväalueet, ohie 28. 4. 2022

Kirkkoneuvosto vastaa siitä, että muut vaadittavat tilastotiedot toimitetaan kirkkohal-

litukselle sen antamien ohjeiden mukaisesti.

^v-^ ^- ^!
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24 § Avustukset

Kirkkovaltuusto päättää avustusten myöntämisen periaatteet. Avustuksen myöntämi-

sen yhteydessä päätetään, pyydetäänkö avustuksen saajalta myöhemmin selvitys

avustuksen käyttämisestä.

KL 15:1 Varojen käyttäminen

Mahdolliset lähetystyön ja diakoniatyön avustusohjeet

Yhteisöjen toiminta-avustuksissa on syytä aina pyytää selvitys avustuksen

käyttämisestä.

V Tilintarkastus ja sisäinen valvonta -^ Valvonta ja

tarkastus

25 § Sisäinen valvonta ja tarkastus

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta

(tilintarkastus) sekä sisäinen valvonta ja tarkastus yhdessä muodostavat kattavan

valvontajärjestelmän.

Kirkkohallituksen yleiskirje 30/2004 Hyvien lohtamis- la hallintotapojen

sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa

Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan jänestämisestä ja sen toimivuudesta. Si-

säisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kaikilla tasoilla, että toiminta ja talous on

tarkoituksenmukaisesti järjestetty palvelemaan seurakuntatalouden perustehtävää

ja strategiaa sekä seurakuntalaisten tarpeita. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vä-

hentää ja ehkäisee tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohdonmukaista toi-

mintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa.

Toiminnasta raportoidaan luottamushenkilöille vähintään kerran toimintavuoden ai-

kana sekä toimintakertomuksessa.

Sisäinen tarkastus on johtamisen apuväline, jonka tarkoituksena on varmistaa sisäi-

sen valvonnan riittävyys. Sisäinen tarkastus on sisäisen valvonnan näkyvä osa. Se

on aktiivista, järjestelmällistä ja avointa toimintaa. Se on tarkastustarkoituksessa

. ^^ ^ 1^
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tehtyä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen ensisijaisena kohteena ovat toimintalinjauk-
set, toimintaperiaatteet, toimintaresurssien käyttöjä tavoitteiden toteuttaminen.

Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä,
että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyt-

tavalla tasolla.

26 § Hallinnon ja talouden tarkaGtus -> Tilintarkastus

Tilintarkastajan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpitoja tilinpäätös.

Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista
riippumattomaksi. Tilintarkastuksen suorittaa joko JHT-tilintarkastaja tai tilintarkas-
tusyhteisö, jonka kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan
vastaavien vuosien ajaksi. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Tilintarkastuksen toimittamisesta säädetään KL 15:4:ssä ja KJ 15:7 ja

8:ssä

27 § Tilintarkastuskertomus ja sen käsittely

Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta kirkkojärjes-

tyksen 15 luvun 9 §:n mukainen tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tu-
lokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä

ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus kirkkovaituus-

ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on esitettävä

kirkkovaltuustolle tilintarkastuskertomukseen liittyvät, asianomaisilta muistutuksen

johdosta pyydetyt vastineet ja kirkkoneuvoston lausunto.

Kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus ja siitä

tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhtey-
dessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tilintarkastajan
on ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista viipymättä kirkkoneuvostolle.

(KJ 15:8 ja 9)

^/^ -^
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VI Muuta

28 § Vieraanvaraisuus ja lahjat

Vieraanvaraisuus on huomaavaisuutta, jota osoitetaan seurakuntalaisia tai yhteis-

työtahoja kohtaan. Vieraanvaraisuudella, edustamisella, pyritään luomaan suhteita,
vahvistamaan niitä tai esimerkiksi kiittämään yhteistyötahoja. Edustaminen kohdis-

tuu aina seurakuntatalouden palkatun henkilöstön ulkopuoliseen tahoon. Edustami-

sessa ja vieraanvaraisuuden osoittamisessa ja vastaanottamisessa tulee soveltaa yh-

denmukaisia periaatteita ja noudattaa kohtuullisuutta.

Lahjojen antamisessa noudatetaan kohtuullisuutta. Tavanomainen lahja voidaan an-

taa ulkopuoliselle yhteistyökumppanille merkkipäivän kunniaksi tai muissa erityisti-

lanteissa. Viranhaltija tai työntekijä ei saa ottaa vastaan tai hyväksyä sellaista lah-

jaa, jolla pyritään vaikuttamaan tai joka on omiaan vaikuttamaan hänen toimin-

taansa palvelussuhteessa.

29 § Voimaantulo

Tämä taloussääntö tulee voimaan ... päivänä ... kuuta 20...

Tällä taloussäännöllä kumotaan ... päivänä ...kuuta 20... vahvistettu ..... seurakunnan

taloussääntö.

.^^ \J



Liite nro 4

Someron seurakunta

Kirkkoneuvosto

14. 9. 2022 §82

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §;n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 69-73, 76-83

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 74-75

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on
jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai
sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).

2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta;

4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti);

5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Liitetään pöytäkirjaan

/l; l /--7^l/^ ^



Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:

- 60. 000   (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
-150. 000   (rakennusurakat);
- 400 000   (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali-ja terveyspalvelut);
- 300. 000   (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
- 500.000   (kayttöoikeussopimukset).

Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Someron seurakunta, kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero
Postiosoite: Härkäläntie 1, 31400 Somero
Sähköposti: somero. seurakuntaOevl. fi

Pöytäkirjan pykälät: 74-75

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon paatoksesta
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen 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.

3 HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen
voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan
hankintayksikölle.

Hankintayksikkö:

Käyntiosoite: Someron seurakunta, kirkkoneuvosto
Postiosoite: HSrkäläntie 1, 31400 Somero
Sähköposti: somero. seurakunta(5)evl. fl

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

Hankintaoikaisun 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.

Pöytäkirjan pykälät:

4 VALITUSOSOITUS

4 a Kirkollis-ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Sähköposti: turku. hao(3>oikeus. fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httRS://asiointi2.oikeus. fi/hallintotuomioistujmet_

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20500 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Sähköposti: turku. tuomiokapituliO. evl. fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus(5>evl. fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Liitetään pöytäkirjaan
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Muutoksenhakuajan 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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

4b Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain
130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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 lahettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin,

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on Iisaksi 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.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa 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 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että
hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia
voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeusOoikeus. fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Muutoksenhakuajan 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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Liitetään pöytäkirjaan
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5 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:
valittajan nimi ja yhteystiedot
postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimusten perustelut
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen 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.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeuden käyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei
lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
on 260   ja markkinaoikeudessa 2 050  . Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100  , jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140  , jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan
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