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Kokousaika:

14.03.2019 klo 16.00 – 19.05

Kokouspaikka:

Seurakuntatalo, neuvotteluhuone

Läsnä:

Perälä Maaria
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Jakkila-Parkkinen Tiina
Turpeinen Pekka

Poissa:

Keränen Oiva

Muut saapuvilla olleet:

Karjalainen Harri
Pauna Sirpa
Jaakkola Kari

Pöytäkirjantarkastajat:

kirkkovaltuuston varapj
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
§:t 41 - 45
talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

43 §: Tiina Jakkila-Parkkinen ja Pekka Turpeinen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Ulla Majava
varapuheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
§:t 41 - 45

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 14. päivänä maaliskuuta 2019

__________________________________
Tiina Jakkila-Parkkinen

_______________________________
Pekka Turpeinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalon neuvotteluhuoneessa
torstaina 14. päivänä maaliskuuta 2019 alkaen klo 16.30.
ESITYSLISTA
41 §
42 §
43 §
44
45
46
47
48
49
50
51

§
§
§
§
§
§
§
§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Hautainhoitorahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018
Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen vuonna 2019
Taivalkosken seurakunnan tietosuojavastaava 1.3.-31.12.2019
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 1. päivänä maaliskuuta 2019

Puheenjohtaja
Maaria Perälä
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 15.3.–29.3.2019
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 41 §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 42 §

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4)
Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 1.3.2019.

Päätösesitys (khra):

Kokouksen puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Kokous todetaan
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kirkkoherran pyynnöstä puhetta kokouksessa johti kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Ulla Majava.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 43 §

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösesitys (khra):

a) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b) Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
c) Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tiina Jakkila-Parkkinen ja
Pekka Turpeinen. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 44 §
Esityslistan kohdassa ”Muut mahdolliset asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi
kiireellisiä ja / tai merkitykseltään vähäisiä asioita, jos kirkkoneuvosto
hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.
Päätösesitys (khra):

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Kirkkoneuvosto 45 §
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirkkojärjestyksen 15:9 mukaan
tilinpäätöksen allekirjoittaa kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille.
.
Toimintakertomus on osa tasekirjaa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan
kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
1) yleiskatsaus seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä
tilikaudella;
2) hallintoelinten kokoonpano ja toiminta;
3) tiedot henkilöstöstä;
4) seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset;
5) talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen;
6) tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus;
7) tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet;
8) seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja
toimenpiteet niiden johdosta.
Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää kirkkovaltuuston
hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Vuoden 2018 talousarvion sitovuustaso on ollut tehtäväalue.
Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat 180.720,95 euroa ja
toimintakulut - 825.345,88 euroa. Toimintakate oli – 644.624,93 euroa.
Kirkollisverotuloja kertyi 654.321,22 euroa. Valtionrahoitusta saatiin
80.357,52 euroa. Verotulojen täydennysavustusta saatiin 36.997,00 euroa.
Harkinnanvaraista toiminta-avustusta saatiin kirkkohallitukselta 52.000,00
euroa.
Seurakunnan vuosikate ennen poistoja oli positiivinen 110.602,67 euroa.
Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden tulos ja ylijäämä oli
59.247,81 euroa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvoston on
tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
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Päätösesitys (tp):

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy johtokuntien toimintakertomukset vuodelta 2018:
2. esittää valtuustolle, että tilikauden 2018 tulos ylijäämä 59.247,81 euroa
siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille;
3. hyväksyy toimintakertomuksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2018;
4. hyväksyy varainhoitovuoden 2018 tilinpäätöksen;
5. allekirjoittaa tilinpäätöksen;
6. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; jonka jälkeen
7. esittää tilinpäätöksen valtuustolle.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Pauna poistui kokouksesta klo 17.34.
Kirkkoneuvoston jäsen Osmo Buller poistui kokouksesta klo 18.00
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
Kirkkoneuvosto 46 §

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillisenä tulosyksikkönä.
Kirjauksissa on käytössä sama nimistö kuin seurakunnan kirjanpidossakin.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös laaditaan erikseen, mutta taseen omaisuus
ja pääomat kirjataan seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja
toimeksiantojen
pääomissa.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 526,34 euroa. Talousarvion käyttötalousosa on toteutunut menojen osalta 104,20 % ja tulojen osalta
107,90 %. Hautainhoitorahaston toimintakate on 525,16 euroa ja vuosikate
on 526,34 euroa.
Tilinpäätöstä varten on kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti pitänyt laskea
hautainhoitorahaston yli/alikatteisuus. Hautainhoitorahaston hoitovastuu on
ylikatteinen 5.327,22 euroa.

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy toimintakertomuksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2018:
2. esittää valtuustolle, että tilikauden 2018 tulos ylijäämä 526,34 euroa
siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille;
3. hyväksyy varainhoitovuoden 2018 tilinpäätöksen;
4. allekirjoittaa tilinpäätöksen;
5. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; jonka jälkeen
6. esittää tilinpäätöksen valtuustolle.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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HARKINNANVARAISEN AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2019
Kirkkoneuvosto § 47

Kirkkohallituksen täysistunto on 12.12.2017 on tehnyt muutoksen
verotulojen täydennyksen jakoperusteisiin. Päätöksen mukaan
saaristoseurakuntien ja harvaan asuttujen seurakuntien erityiskriteereistä
luovutaan. Seurakunta asettuu jatkossa asukastiheytensä ja väkilukunsa
mukaiseen tasoitusryhmään. Päätöksen mukaan on myös luovuttu ”liikaa
maksetun avustuksen” leikkurista, koska se ei täysin sovi verotulojen
täydennyksen tavoitteeseen, joka on tasata eräiltä osin verotuloja
seurakuntien kesken.
Taivalkosken seurakuntaan on tähän mennessä sovellettu harvaan asuttujen
seurakuntien erityiskriteereitä ja tästä käytännöstä luopuminen tarkoitti, että
Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksen 30.1.2018 mukaan Taivalkosken
seurakunnan verotulojen täydennys putoaa noin 52 400 euroa verrattuna
aikaisempien vuosien tasoon.
Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeen (nro 1/2019) harkinnanvaraisen
avustusten hakemisesta vuonna 2019:
”Avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena
peräkkäisenä vuotena, jollei pidempää ajanjaksoa katsota
tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän
jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusta, jonka edellytyksenä on
talouden tasapainottamiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma. Kirkkohallitus
päätti, että harkinnanvaraista toiminta-avustusta on tarkoituksenmukaista
myöntää seurakunnalle pidemmän ajanjakson kuin kolmen peräkkäisen
vuoden ajan seuraavista syistä:
I. Seurakunta on maantieteellisistä syistä harkinnanvaraisen toimintaavustuksen tarpeessa. Tällöin toteutuu ainakin toinen seuraavista
edellytyksistä:
a) Seurakunta on saaristoseurakunta.
b) Seurakunnalla on useampia pysyviä toimipaikkoja, joiden
välinen etäisyys on seurakunnan pinta-ala huomioiden
kohtuuttoman pitkä niin, että niitä voidaan pitää erillisinä
toimintakeskuksina.
II. Määräaikainen harkinnanvarainen avustus
Jos seurakunta on päättämässä seurakuntaliitoksesta, avustusta
voidaan myöntää liitoksen toteutumiseen saakka, ei
kuitenkaan yhteensä yli viittä vuotta peräkkäin. Tuen
jatkumisen edellytyksenä on tuomiokapitulin lausunto
yhdistymishankkeen etenemisestä ja toteutumisajankohdasta.
III. Vuosittainen muista syistä myönnettävä avustus
Voidaan myöntää seurakunnalle, joka ensisijaisesti
poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien
vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa
otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.
Hakemuksessa tulee yksilöidä ne perusteet ja
erityisolosuhteet, joita seurakunta pitää syinä kuluvan vuoden
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talouden tasapainottamisongelmiin. Tällöin on syytä painottaa
sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.
Avustusta haettaessa seurakunnan tulee toimittaa selvitys
talouden tasapainottamista (hakemusvuonna ja kahtena
seuraavana vuonna) koskevista toimenpiteistä.
Tuomiokapitulien lausunnoilla on tämän avustuksen
myöntämisessä erittäin suuri merkitys. Edelleen edellytetään,
että tuomiokapitulien yhteistyökonsultit tai selvitysmiehet
mahdollisuuksien mukaan osallistuvat avustusta hakevien
seurakuntien talouden tasapainottamissuunnitelmien
laadintaan. Myös kaikki mahdolliset yhteistyöhankkeet tulee
kartoittaa ja tutkia ennen tämän avustuksen hakemista.
Harkinnanvaraisten avustushakemusten käsittelyaikataulu vuonna 2019
• seurakunnat lähettävät avustushakemukset sekä vuoden
2018 tilinpäätökset tuomiokapituliin tilinpäätösten
valmistuttua, kuitenkin viimeistään 29.3. mennessä,
• tuomiokapitulit antavat hakemuksista lausuntonsa ja
lähettävät lausunnot, avustushakemukset ja tilinpäätökset
Kirkkohallitukseen (kirkkohallitus@evl.fi) viimeistään 3.5.
mennessä,
• kirkkohallituksen täysistunto myöntää harkinnanvaraiset
avustukset istunnossaan 22.5. ”
”Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksessä 30.1.2018 lukee: ”------Posio,
Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuhmo ja Suomussalmi: näiden seurakuntien
lisäavustuksen tarpeeseen palataan harkinnanvaraisia avustuksia
myönnettäessä”.
Viitaten edellä mainittuun lausumaan sekä Kirkkohallituksen yleiskirjeen
mainintaan, että vuoden 2018 harkinnanvaraisia avustuksia myönnettäessä
voidaan verotulojen täydennysten myöntökriteerien muutoksia
kompensoida harkinnanvaraisten avustusten hakemuksia käsiteltäessä
toukokuussa 2018 ja lisäksi viitaten Oulun tuomiokapitulin 29.1.2018 ja
Oulun hiippakunnan hiippakuntavaltuuston 17.2.2018 Kirkkohallitukselle
lähettämiin lausumiin, Taivalkosken seurakunta katsoo perustelluksi hakea
harkinnan varaista toiminta-avustusta. ”

Taivalkosken seurakunta hakee harkinnanvaraista avustusta
sopeutumisvälineeksi seurakunnan rajusti muuttuneeseen taloustilanteeseen
johtuen verotulojen täydennyksen määrän ”romahtamisesta” lähes yhteen
kolmasosaan verrattuna edellisvuosien tasoon.
Talouden tasapainottamiseksi on jo tehty useita toimenpiteitä ja uusiakin on
suunnitteilla.
Vuonna 2017 seurakuntapastorin virka muutettiin 80 %:ksi ja toinen osaaikainen (60 %)seurakuntamestari irtisanottiin taloudellisista syistä.
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Vuonna 2018 myytiin Pappila –kiinteistö ja Kiinteistö Oy Sähkökelan osake.
Kirkonkirjojen pidon osalta siirryttiin Oulun aluekeskusrekisterin
asiakkaaksi. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin virka lakkautettiin.
Vuodelle 2019 on päätetty Jokijärven leirikeskuksen myymisestä.
Huolimatta edellä tehdyistä toimenpiteistä, näyttää kuluvan vuoden
talousarvio 0 –tulosta. Seurakunnan taseessa ei ole paljoa ”tasepuskureita”,
rahavarojen riittävyys/pv on 54 päivää ja näin ollen särkymävaraa ei
käytännössä juuri ole. Jos leirikeskus saadaan myytyä tänä vuonna,
pystymme vuonna 2020 suunnittelemaan talouttamme jo huomattavasti
helpommin. Talouttamme rasittaa myös huomattavan suuri lainamäärä
seurakuntakeskuksen remontista ja hautausmaan investoinneista (aita ja
huoltorakennus). Lainaa on jäljellä noin 650 000 euroa ja lainanhoitokulut
ovat vuodessa noin 60.000 euroa. Pitkäaikaista lainaa on 185,00 €/jäsen.
Vuosina 2017- 2018 talouden tasapainottamistyöryhmänä on toiminut
seurakunnan johtoryhmä. Uusi kirkkoneuvosto nimesi erillisen talouden
tasapainottamistyöryhmän vuoden alussa. Talouden
tasapainottamistyöryhmä raportoi esityksensä loppuvuodesta.
Päätösesitys (tp):

Kirkkoneuvosto päättää
1) hakea harkinnanvaraista toiminta-avustusta perustetekstiin ja liitteenä
oleviin hakemusasiakirjoihin perustuen yhteensä 52 000 euroa;
2) lähettää hakemuksen harkinnanvaraisesta toiminta-avustushakemuksesta
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lausuttavaksi ja edelleen lähetettäväksi
Kirkkohallitukseen.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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TAIVALKOSKEN SEURAKUNNAN TIETOSUOJAVASTAAVA 1.3.-31.12.2019
Kirkkoneuvosto 48 §

EU:n tietosuojalainsäädäntö on uudistunut, uutta tietosuoja-asetusta
sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin
henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa
sääntelyä, lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä
vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.
Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja
käsitteleviä organisaatioita, siten myös seurakuntia.
Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisterinpitäjällä tulee olla
nimettynä tietosuojavastaava. Oulun hiippakunta hoiti keskitetysti
tietosuojavastaavan tehtävät projektiluontoisesti noin vuoden ajan
nimittämällä tehtävään lakimies Kristiina Harjuautin. Hiippakunnan projekti
päättyi kuitenkin 28.2.2019.
Taivalkosken seurakunta ostaa Oulun seurakuntayhtymässä toimivalta Oulun
aluekeskusrekisteriltä kirkonkirjojenpitopalvelut. Oulun seurakuntayhtymä
edellyttää, että asiakasseurakunnilla on sama tietosuojavastaava kuin
yhtymällä.
Oulun seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvoston nimesi
tietosuojavastaavakseen ajalle 1.3.-31.12.2019 seurakuntayhtymän
lakimiehen, tietohallintopäällikön ja aluekeskusrekisterinjohtajan.
Oulun seurakuntayhtymä tarjoaa palvelun aluekeskusrekisteriasiakkailleen
hintaan 5 senttiä/jäsen.

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto
a) nimittää Taivalkosken seurakunnan tietosuojavastaavaksi Oulun
seurakuntayhtymän lakimiehen, tietohallintopäällikön ja
aluekeskusrekisterin johtajan ajalle 1.3.-31.12.2019. Nämä jakavat
tehtävänsä siten, ettei tehtävän hoidossa muodostu esteellisyyksiä.
b) sitoutuu laskelmien perusteella tietosuojavastaavan tehtävistä
aiheutuviin kustannuksiin 5 senttiä jäsentä kohti

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 49 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 3

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2018

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 9

1. Luontaisetujen verotusarvot 1.1.2019 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2019 lukien

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet
-

Suomen Lähetysseura: vuosikokousedustajien nimeäminen

Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 50 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 51 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.05

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

