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29 §
Kokouksen avaus
Vs. kirkkoherra Anna Kinnunen piti alkuhartauden ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari
avasi kokouksen.
30 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8 luku 5 § 1 mom. mukaan ”kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”.
Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 4.10.2021, ja asialista on ollut nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.-12.10.2021 välisenä aikana.
Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 24 varsinaista jäsentä ja 3
varajäsentä, kirkkovaltuusto koolle täysilukuisena.
Sakari Kainulaisen, Sari Ojalan ja Kristian Värrin esteet hyväksyttiin.
31 §
Esityslistan hyväksyminen
Esitys, kvsto
Hyväksytään lähetetty esityslista.
Päätös, kvsto
Hyväksyttiin lähetetty esityslista.

32 §
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirja tarkastetaan 14.10.2021. Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 18.10.2021 ja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 19.10.-17.11.2021.
Esitys, kvsto
Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Sirpa Hasu ja Jukka Hyvönen.
Päätös, kvsto
Pöytäkirjantarkastajiksi hyväksyttiin Sirpa Hasu ja Jukka Hyvönen.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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Kvsto 33 §
Knsto 96 §. 9.6.2021
Poistosuunnitelman päivitys
Valmistelu talousjohtaja puh. 050 594 3888
Kirkkohallituksen virastokollegio on 17.6.2020 uusinut seurakunnan käyttöomaisuuskirjanpidon
ohjeen sekä suunnitelman mukaisten poistojen laskennan, joka on suositus. Uudessa suosituksessa
poistoaikoja on lyhennetty, ettei taseeseen kerry sellaista summaa kiinteästä omaisuudesta, jota ei
periaatteessa ole. Esimerkiksi kirkon peruskorjauksen poistoaika on päätetty niin pitkäksi, että sitä
ei ole ehditty poistaa ennen kuin uusi vastaavanlainen peruskorjaus on edessä. Tällöin seurakunnan
tase ei anna oikeaa kuvaa seurakunnan taloudellisesta asemasta ja aikaisempien vuosien tulos on
parempi kuin se tosiasiallisesti on ollut. Seurakunta ei ole varautunut oikein tuleviin investointeihin.
Mikäli Haminan seurakunnan poistoajat lyhennetään vastaamaan suositusta, vuotuiset poistot lähes
kaksinkertaistuvat nykyisestä. Vuonna 2020 poistot olivat n. 370.000 euroa ja suosituksen mukaan
ne tulisivat olemaan reilusti yli 600.000 euroa. Tämä rasittaa liikaa seurakunnan tulosta.
Mikäli poistoajat lyhennetään koskemaan ainoastaan tulevia poistoja vuodesta 2022 alkaen.
Seurakunta voi tehdä lisäksi kertapoistoja esim. poistamalla kohteita, joiden tasearvo on pieni,
muttta poistoaikaa vielä useita vuosia jäljellä, eli voidaan ns. siivota tase pienistä kohteista.
Ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi jaetaan esityslistan mukana.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy uuden poistosuunnitelman 1.1.2022 alusta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 33 §
Poistosuunnitelma jaetaan esityslistan mukana.
Kvsto, esitys
Päätetään hyväksyä Haminan seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2022 alusta liitteen mukaisesti.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvsto 34 §
Knsto 107 §
Määräalan hankinta Myllykylästä
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Tornator Oyj on ottanut keväällä 2021 seurakuntaan yhteyttä, koska he ovat ostaneet
metsäkiinteistön Leirikankaan hautausmaa vierestä. Heidän suunnitelmissa oli liitteenä 1 olevan
kartan mukaiset hakkuut, jotka ulottuisivat hautausmaan päädyssä olevaan aitaan. Yhtiön edustajat
tiedustelivat seurakunnalta olisiko joitain ajankohtia jolloin metsäkoneiden käyttöä tulisi välttää.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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Seurakunnan vastattua viestiin heiltä tuli ehdotus, että olisiko seurakunta halukas ostamaan
lisämaata hautausmaan ympärille suojakaistaksi hakattavaksi suunnitellulta alueelta. Myytävän
alueen koko on 1,2 ha ja heidän myyntitarjous oli 25.000 euroa. Alueella on jykevä puusto.
Seurakunta pyysi alueesta metsänhoitoyhdistykseltä oman arvion määräalan hinnasta Tornatorin
luvalla. Metsänhoitoyhdistyksen antaman arvion mukaan metsätalousmaan käypä arvo on noin
20.600 euroa. Se on kokonaisuudessaan uudistusikäistä metsää, josta olisi heti hakattavissa 420 m3,
mäntytukkia 268 m3, kuusitukkia 58 m3 ja mäntykuitua 69 m3.
Kirkkoneuvosto on katselmoinut metsän seurakuntapuutarhurin kanssa ja päätti kokouksessaan
9.6.2021 valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan tarjouksesta ja valmistelemaan päätösesitys
seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Kiinteistöryhmä on merkinnyt määräalan hankinnan
tiedoksi kokouksessaan 16.6.2021.
Seurakunta on saanut Tornator Oyj:ltä uuden tarjouksen määräalasta 14.6.202, hinta 23.000 euroa.
Tornator Oyj on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Sen omistavat
suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt ja Stora Enso. Yhtiön tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia
metsästä. Yhtiö syntyi vuonna 2002 Stora Enson siirrettyä metsäomaisuutensa uuteen yhtiöön.
Esitys, talousjohtaja
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy määräalan, 1,2 ha, oston
metsätilasta 075-415-3-173 (Metsämaa) kuviot 30 ja 31 Myllykylästä Leirikankaan hautausmaan
jatkoksi hintaan 23.000 euroa liite 2.
Päätös
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy määräalan, 1,2 ha, oston metsätilasta 075-4153-173 (Metsämaa) kuviot 30,31 Myllykylästä Leirikankaan hautausmaan jatkoksi hintaan 23.000
euroa.
Kvsto 34 §, esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy määräalan 1,2 ha oston metsätilasta 075-415-3-143 (Metsämaa) kuviot
30,31 Myllykylästä Leirikankaan hautausmaan jatkoksi hintaan 23.000 euroa. Kartta jaetaan
esityslistan mukana.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Kvsto 35 §, 12.10.2021
Knsto 108 §, 24.8.2021
Lisätalousarvio investointeihin
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
Mikäli kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esittämään määräalan hankintaa Myllykylästä, täytyy
hankinnalle anoa talousarvioon lisämäärärahaa kirkkovaltuustolta.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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Muutettu investointiosa ja rahoituslaskelma jaetaan esityslistan mukana.
Esitys, talousjohtaja
Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että mikäli se hyväksyy määräalan hankinnan Myllykylästä,
talousarvion investointiosaan lisätään määräraha, määräalan hankinta, 25.000 euroa. Summa
sisältää kaupan kulut.
Päätös
Keskustelun jälkeen esittelijä muutti esitystään, että määräalan hankinnan lisämäärä on 27.000
euroa.
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että mikäli se hyväksyy määräalan hankinnan Myllykylästä,
talousarvion investointiosaan lisätään määräraha, määräalan hankinta 27.000 euroa. Summa sisältää
kaupan kulut.
Kvsto 35 §, esitys
Päätetään hyväksyä investointeihin lisämääräraha 27.000 euroa, jos kirkkovaltuusto 34 §:ssä
hyväksyy määräalan oston.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Kvsto 36 §
Knsto 114 §
Lausunto Lahden aluekeskusrekisterin laajenemisesta
Valmistelija vs. kirkkoherra Anna Kinnunen
Haminan seurakunta on hyväksytty Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 alkaen.
Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt kokouksessaan 16.6.2021
kolmen uuden seurakunnan liittymistä Lahden aluekeskusrekisteriin. Yhteinen kirkkoneuvosto
päätti pyytää lausunnot nykyisiltä sekä aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 mukaan hyväksytyiltä
seurakuntien kirkkovaltuustoilta/seurakuntaneuvostoilta 15.10.2021 mennessä.
Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluu tällä hetkellä seuraavat seurakunnat:
Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Orimattila ja Tainionvirran seurakunnat sekä Lahden
seurakuntayhtymän seurakunnat Joutjärvi, Keski-Lahti, Laune, Nastola ja Salpausselkä.
Lahden aluekeskusrekisteriin 1.9.2021 hyväksytyt seurakunnat:
Hamina, Hirvensalmi, Hyvinkää, Imatra, Järvenpää, Myrskylä, Mäntsälä, Mäntyharju, Pornainen ja
Savonlinna.
Lahden aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 hakeneet seuraavat seurakunnat:
Hauho, Lammi ja Orivesi.
Aluekeskusrekisterin koon kasvaminen ja sen piiriin kuuluvien seurakuntalaisten jäsenmäärän
lisäys vaikuttavat luonnollisesti isäntäseurakuntana toimivaan Lahden seurakuntayhtymään. Tässä
niin sanotussa hajautetussa aluekeskusrekisterimallissa, jossa osa aluekeskusrekisterin työstä
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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tehdään jäsenseurakunnissa, vaikutukset toimintaan ja resursointiin jäävät isäntäseurakunnan
kannalta kuitenkin pienemmiksi kuin, jos kaikki työ olisi keskitetty Lahteen.
Uusien seurakuntien liittyminen aluekeskusrekisteriin ei vaikuta palveluiden huonontumiseen tai
hidastumiseen Haminassa. Aluekeskusrekisteri saattaa joutua palkkaamaan lisää henkilökuntaa,
sillä aluekeskusrekisterin laajentuessa lisääntynyttä työtä ei voida tehdä kokonaisuudessaan
jäsenseurakunnissa. Rekisterityötä pyritään kuitenkin jakamaan mahdollisuuksien mukaan muille
jäsenseurakunnille. Uusien toimintamallien oppiminen vaatii perehdyttämistä.
Kirdi -toiminnallisuus otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana (sukuselvitys henkilöstä tehdään
yhdessä paikassa keskitetysti, eikä todistuksia tarvitse tilata erikseen jokaisesta seurakunnasta). Sen
vuoksi on myös odotettavissa lisäresurssien tarvetta aluekeskusrekisterin laajentumisesta
riippumatta, koska koko valtakunnan kattavien todistusten laatiminen vaatii opettelua ja teetättää
lisätyötä.
Kustannusvaikutuksista ei vielä tiedetä.
Esitys, talousjohtaja
Haminan seurakunnan kirkkoneuvosto lausuntonaan puoltaa Hauhon, Lammin ja Oriveden
seurakunnan hyväksymistä Lahden aluekeskusrekisteriin ja esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy
tämän lausunnon.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 36 §, esitys
Haminan seurakunnan kirkkovaltuusto lausunnossaan puoltaa Hauhon, Lammin ja Oriveden
seurakunnan hyväksymistä Lahden aluekeskusrekisteriin.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

Kvsto 37 §
Knsto 128 §
Kirkkoherran valinnan vaalitapa
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 388
Virkavapaalla oleva kirkkoherra Juha Tanska on hakenut eroa Haminan seurakunnan kirkkoherran
virasta 1.1.2022 alkaen. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on merkinnyt eronpyynnön tiedoksi
ja valmistelee viran auki julistamista ja pyytää Haminan seurakunnan kirkkovaltuustolta vaalitapaa.
KL 23 luku 11 §:n mukaan seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan kirkkoherranvaalissa
äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka
toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali).
Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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Äänioikeus kirkkoherran välittömässä vaalissa on viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 18 vuotta
täyttävällä kirkon jäsenellä (KL 23 luku 12 §)
Kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen, jossa tuomiokapituli
asettaa vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä
järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran
erityiset tarpeet (KJ 6 luku 16 §).
Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli lähettää seurakunnalle hakijoiden hakemukset
ja lausuntonsa hakijoista. Tuomiokapituli määrää henkilön, jonka tehtävänä on kirkkoherran
välillisen vaalin valmisteleminen seurakunnassa.
Kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut
kelpoisiksi virkaan.(KJ 6 luku 19 §).
Tuomiokapituli määrää, milloin kirkkoherran välitön vaali on toimitettava, ja ryhtyy muutoinkin
tarvittaviin toimiin vaalin toimittamiseksi.
Tuomiokapituli määrää vaaliehdokkaiksi asetetut peräkkäisinä sunnuntaipäivinä toimittamaan
vaalinäytteenä jumalanpalveluksen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa (KVJ 3 luku 58 §).
Kirkkoherran välitön vaali
Plussat:
- seurakuntalaiset saavat valita
- vaalisaarnat tuovat mahdollisesti ko messuihin lisää seurakuntalaisia
Miinukset:
- pitkä prosessi, uuden kirkkoherran saaminen kestää kauemmin
- vs. kirkkoherran hoidon takia tällä hetkellä paljon henkilöjärjestelyitä, jotka rasittavat
työyhteisöä
- saadaanko erityiset tarpeet omaava kirkkoherra
- vaalin järjestäminen vaatii sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden aikaa
(vaalilautakunnan kokoukset ja äänestys- ja ennakkoäänestyksestä huolehtiminen)
- vaalin järjestäminen vaatii taloudellisia resursseja: vaaliluettelot, kuulutukset, kokoukset ja
varsinainen vaali ennakkoäänestyksineen sekä jakautuminen jaostoihin
Kirkkoherran välillinen vaali
Plussat:
- valintaprosessi on lyhyempi, uusi kirkkoherra on käytettävissä aiemmin
- kirkkovaltuusto pystyy paremmin perehtymään hakijoihin
- kirkkovaltuusto ymmärtää kirkkoherran viran hallinnolliset ja henkilöstöjohtamisen tarpeet
- vaalien järjestäminen ei vaadi kovin paljon työntekijöiden työpanosta eikä
luottamushenkilöiden aikaa
- kirkkovaltuusto edustaa demokraattisilla vaaleilla valittuja seurakuntalaisia
Esitys, talousjohtaja
Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että Haminan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä
vaalilla (kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran).
Perustelut:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

HAMINAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
-

12.10.2021 Sivu 8

valintaprosessi on lyhyempi, seurakunnan sijaisjärjestelyt saadaan normaaliksi
mahdollisimman pian
kirkkovaltuusto ymmärtää kirkkoherran viran hallinnolliset ja henkilöstöjohtamisen tarpeet
kirkkovaltuusto pystyy paremmin perehtymään hakijoihin
kirkkovaltuusto edustaa demokraattisilla vaaleilla valittuja seurakuntalaisia
vuonna 2022 on useammat vaalit, seurakuntavaalit ja aluevaalit, tulee mahdollisesti
vaaliväsymystä
vaalin kustannukset ja työmäärä ovat pienemmät kuin välittömässä vaalissa

Puhetta johtaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Nina Janes. Vs. kirkkoherra Anna Kinnunen ei
osallistu keskusteluun eikä päätöksentekoon.
Lapsiasiainvaikutus: Ratkaisulla ei ole vaikutusta lapsiin eikä nuoriin (KJ 23:3 §).
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 37 §, esitys
Kirkkovaltuusto pyytää, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päättää, että Haminan
seurakunnan kirkkoherran vaali toimitetaan välillisenä vaalina (kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoherran) ja perusteluina:
- valintaprosessi on lyhyempi, seurakunnan sijaisjärjestelyt saadaan normaaliksi
mahdollisimman pian
- kirkkovaltuusto ymmärtää kirkkoherran viran hallinnolliset ja henkilöstöjohtamisen tarpeet
- kirkkovaltuusto pystyy paremmin perehtymään hakijoihin
- kirkkovaltuusto edustaa demokraattisilla vaaleilla valittu kirkkovaltuusto edustaa valittuja
seurakuntalaisia
- vuonna 2022 on useammat vaalit, seurakuntavaalit ja aluevaalit, tulee mahdollisesti
vaaliväsymystä
- vaalin kustannukset ja työmäärä ovat pienemmät kuin välittömässä vaalissa
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvsto 38 §, 12.10.2021
Knsto 130 §, 27.7.2021
Vuoden 2022 tuloveroprosentti
Valmistelija talousjohtaja puh. 050 594 3888
KL 15:1
Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan
seurakunnan tehtävien toteuttamiseen.
Seurakunnan tulee suorittaa maksuja kirkon keskusrahastoon niin kuin 22 luvun 8 §:ssä säädetään.
KL 15:2
Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1
§:ssä mainittuihin menoihin.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Knsto

Kvsto
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Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05
prosenttiyksikköön.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus
verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.
Haminan seurakunnan vuoden 2021 tuloveroprosentti on 1,60 %.
Maksuunpannut verot (tietyltä verovuodelta määrätty, riippumatta milloin tilitetty
seurakunnalle)
Kirkollisve
ro
Muutos
Muutos %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.732.786

5.044.360

4.916.554

4.839.173

4.615.179

4.656.818

4.622.646

2020
(ennakko
4.630.453

49.340
1,00

311.574
6,58

-127.806
-2,53

- 77.381
-1,57

- 223.042
- 4,61

41.639
+0,9

-34.172
-0,73

7.807
0,17

2021
(31.8.2021)
2.826.637

Tammi-elokuussa v. 2020 Haminan seurakunta sai kirkollisverotilityksiä 3.228,058 € ja tänä
vuonna tilityksiä on kertynyt 3.311.409 € eli noin 83.000 euroa enemmän. Syitä on mm. vuoden
2021 aikaiset palkankorotukset. Vuosien 2020 ja 2021 kertymät ovat vertailukelpoisia.
Valtion rahoitus on sidottu kunnan asukasmääriin. Indeksikorotus on korottanut vuoden 2020
valtion rahoitusa. Vuonna 2021 se on 40.841 euroa kuukaudessa (40.851 €/kk v. 2020) ja vuodessa
yhteensä 490.092 euroa (490.212 € v. 2020). Alustava arvio vuodelle 2022 on 485.217.
Tuloskehitys
vuosikate
tilikauden tulos
tilikauden yli/alijäämä
investointimeno
t
investointitulot
lainan lyhennys
lainan otto
rahavarojen
lisäys/vähennys

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TA 2021

579.063
123.555
280.504

816.138
353.746
510.695

319.940
-189.468
-32.519

479.194
33.650
95.283

187.096
-243.553
-181.825

191.607
-1.207.741
- 1.146.109

522.693
144.901
412.404

185.182
-149.039
-149.039

-39.950

-33.168

-96.724

-130.579

-830.179

-33.018

-38.780

-510.000

-115.107
11.731

-35.500
-115.107
292.452

-85.106

-231.000
-75.107

- 200.730

803.775

0
-75.107
324.818

-145.107
200.000
370.047

-115.107
666.044

-115.107
- 524.789

Edellisen taulukon mukaan vuosikatteet olivat vuosina 2014-2021 yhteensä 2.849.713 euroa.
Vuosikatteen pitäisi kattaa investoinnit ja lainan lyhyennykset sekä lainojen korkomenot tai
toimintamenojen pitäisi olla korkomenojen verran pienempi. Investoinnit ko vuosilta ovat yhteensä
1.712.398 euroa ja lainojen lyhennykset 840.855 euroa ja korkomenot 79.142 euroa, kaikki
yhteensä 2.632.395 euroa. Näyttää, että talous alkaa olla tasapainossa.
Tilanne 31.8.2021 näyttää, että vuonna 2021 vuosikate tulee olemaan talousarvion suuruinen n.
185.000 euroa tai hieman parempi, riippuen loppuvuoden verotilityksistä.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Vuoden 2021 investoinnit ovat suurehkot , talousarvion mukaan 510.000 euroa johtuen Virolahden
kirkon kuorialueen muutostöistä sekä lämmitysjärjestelmän muutoksesta. Sen jälkeen pitäisi
investoinnit pitää hieman alemmalla tasolla, koska vuosikate ei riitä suuriin investointeihin.
Menojen/tulojen kehitys vuosittain
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.8.2020 31.8.2021
733.781
638.715
640.945
445.473
345.968
Toimintatuotot
4.571.170
4.639.819
4.584.068
3.228.058
3.310.960
Kirkollisvero
5.111.077
5.112.292
4.799.068
2.999.506
3.022.119
Toimintakulut yht.
3.163.119
3.151.879
2.893.204
1.968.145
1.980.466
- hlöstökulut
1.012.666
1.022.658
823.723
524.762
496.401
- palvelut
661.601
665.759
493.565
306.657
351.051
- aineet,
tarvikkeet
273.691
201.031
418.429
85.328
65.654
- muut menot

TA 2021
575.693
4.600.000
4.987.330
3.164.221
978.763
605.236
73.315

Vuodet eivät ole verrannollisa. Vuosi 2020 oli koronavuosi, jolloin toiminta oli tosi pitkään seis.
Lisäksi vuonna 2020 oli Markkulan ja Kulmakiven myynnit. Vuosi 2021 on ollut alkuvuodesta
myös poikkeusvuosi koronan takia.
Maksujen ja vuokrien korottamisesta saatavat lisätulot ovat tuhansia euroa. Kiinteistöstä
luopuminen tuo heti kymmenien tuhansien säästöt. Yhden työntekijän vähennys pienentää kuluja
myös kymmenillä tuhansilla euroilla.
Tulevaisuudessa saamme käyttötalousmenoja pienemmiksi vastaamaan verotulojen vähennystä
1. henkilöstokuluja vähentämällä
a. ei täytetä avoimiksi tulevia virkoja/tehtäviä (papit),
b. työalojen yhteistyöllä ja tehtävänkuvia laajentamalla (mm. kasvatus, aikuistyö)
c. toiminnan muutoksella (yhteistyö vapaaehtoisten kanssa, luovutaan jostain, työn
tekemisen muutoksella)
2. kiinteistökuluja vähentämällä
a. luovutaan tarpeettomista ja vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä
b. lisätään kiinteistöjen yhteiskäyttöä muiden alueen toimijoiden kanssa ja muuttamalla
tiloja monikäyttöisiksi (Johanneksen kirkko)
c. lisätään vuokrausta ulkopuolisille (leirikeskukset, seurakuntatalot)

Syyskuussa 2020 julkaistut seurakuntien uudet jäsen- ja verotuloennusteet. Alla Haminan
seurakunnan ennuste:
2006
2010
2015
2020
2021
2022
2023
2025
Asukasmäärä 27850 27126 26283 25064 24896 24729 24564 24253
Jäsenmäärä
24245 22585 20673 18694 18364 18038 17716 17094
Kirkollisvero 2006
1000 €
4570
Ehdotus, talousjohtaja
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

2030
23522
15614

2010

2015

2020

2021

2022

2023

2025

2030

4612

5000

4581

4692

4582

4474

4393

4137
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Päätetään esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,60.
Lapsiasiainvaikutus: Ratkaisulla ei ole vaikutusta lapsiin eikä nuoriin (KJ 23:3 §).
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Kvsto 38 §, esitys
Päätetään, että Haminan seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 1,60 %.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvsto 39 §
Muut esille tulevat asiat
Päätös
Muita esille tulevia asioita ei ollut.

Kvsto 40 §
Tiedoksi merkittävät asiat
Päätös
Tiedoksi merkittäviä asioita ei ollut.
Kvsto 41 §
Muutoksenhaku
VALITUSOSOITUS
Haminan seurakunta

Kirkkovaltuusto

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:29-32, 36-37, 39-41

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan
valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Hankintaa koskevista 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:

3.

–

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 € (käyttöoikeussopimukset).
Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2 HANKINTAOIKAISU

3 VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suom.hao@om.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 33-35, 38
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Pöytäkirjan tarkastajien
Knsto
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Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
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 ajankohtana 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.
b) 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 lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
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.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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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: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
4 VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN 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
– vaatimuksen 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 päätöksen 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.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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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.

Oikeudenkäyntimaksu
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 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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