VIITASAAREN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
6.9.2021
PÖYTÄKIRJA
15.9.2021

Kokousaika

Keskiviikko 15.9.2021 klo 18.00 – 18.42

Kokouspaikka

Lummeniemi, juhlasali, ei etämahdollisuutta

Jäsenet/varajäsenet

17/19
Aula Maria Kaisa
Glad Hannu
Hakonen Sari
Jämsen Pertti
Kellokangas Marika
Kuronen Raija
Körkkö-Närhi Eija
Leivonen-Majaniemi Päivi
Linna Sisko
Muittari Ritva
Paananen Alli
Paananen Mervi
Pietiläinen Arvo
Pulkkinen Eero
Ruuska Marjatta
Räsänen Elina
Salmela Taina
Siltanen Tuija
Toikkanen Tuomo

MUUT LÄSNÄOLIJAT

Hiltunen Antti, kirkkoherra
Salojärvi Kirsi, talouspäällikkö
Siidorow Tuija

4/2021

Raitio Sari
Puttonen Seija

Hämäläinen Tuulikki

Koivumäki Eeva
Koivisto Päivi
Koskenkorva Arja

kirkkoneuvoston edustaja
pöytäkirjanpitäjä
tiedottaja

Kokouksen avaus, alkuhartaus sekä nimenhuuto

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on lähetetty valtuuston jäsenille
6.9.2021. Kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä asioista sekä kuulutus pöytäkirjan

nähtävillä olosta on ollut nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 6.9.2021
alkaen.

2§

Esitys:

Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n
mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu ja se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7
luvun 4 §:n mukaan päätösvaltainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Esitys:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Eija Körkkö-Närhi ja
Päivi Leivonen-Majaniemi.

Muutosesitys:
Leivonen-Majaniemen ollessa estynyt valitaan Eeva Koivumäki toiseksi
pöytäkirjantarkastajaksi Eija Körkkö-Närhin lisäksi.
Päätös:

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 § Valtuutettujen esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen toisen pykälän mukaan, kirkkovaltuuston tulee
hyväksyä valtuutettujen esteet. Tämän jälkeen varajäsenet voivat ryhtyä toimimaan
estyneiden tilalla.
Esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy esteellisten valtuutettujen esteet ja varajäsenten
toimimisen heidän puolestaan.

Päätös:

Hyväksyttiin Maria Kaisa Aulan, Hannu Gladin, Marika Kellokankaan, Raija
Kurosen, Päivi Leivonen-Majaniemen, Ritva Muittarin, Mervi Paanasen ja
Tuomo Toikkasen esteet ja Sari Raition, Seija Puttosen, Tuulikki Hämäläisen,
Eeva Koivumäen, Päivi Koiviston ja Arja Koskenkorvan toimiminen heidän
puolestaan.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin
päätä, kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

5§

Esitys:

Hyväksytään valtuutetuille jaettu esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tontin myyminen osoitteesta Koulutie 3 A
Kirkkoneuvosto 3.9.2021/72 §
Tuomas ja Saija Moisio ovat käyneet talouspäällikön kanssa sähköpostikeskustelua
tonttikaupasta. Kohteena oleva määräala sijaitsee korttelissa Ao 40 ja muodostuu
asema-kaavan mukaisista tonteista nrot 6 ja 19 osoitteessa Koulutie 3 A.
Myytävä määräala kooltaan n. 1 058 m2 kuuluu hintavyöhykkeeseen 3. Viereinen
tontti osoitteesta 3 B on myyty v. 2007 hintaan 10,50 €/m2 elinkustannusindeksin
ollessa 1635. Elinkustannusindeksi heinäkuussa 2021 oli 2015, jolloin hinnaksi
muodostuisi 10,5 € x 2015/1635 = 12,94 €/m2 ja koko tontin myyntihinnaksi n.
13 690 €. Tontilla on kaksi vanhaa likakaivoa, jotka tulisivat tyhjennettäviksi ja
täytettäviksi. Huomioiden toisaalta indeksin nousu ja toisaalta rasitteena olevat
likakaivot, Moisiot ovat tarjonneet tontista 12 000 €.
Esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Viitasaaren kaupungin
Haapaniemen kylässä sijaitsevasta tilasta Penttilä 931-401-54-122 myydään
Tuomas ja Saija Moisiolle 1 058 m2: suuruinen määräala
12 000 euron hintaan. Määräala koostuu osista asemakaavan tonteista 6 ja 19
korttelissa Ao 40. Määräala ei saa osuutta kantatilan yhteisiin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto päättää myydä Viitasaaren kaupungin Haapaniemen kylässä
sijaitsevasta tilasta Penttilä 931-401-54-122 Tuomas ja Saija Moisiolle 1 058 m2:
suuruisen määräalan 12 000 euron hintaan. Määräala koostuu osista asemakaavan
tonteista 6 ja 19 korttelissa Ao 40. Määräala ei saa osuutta kantatilan yhteisiin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6§

Talousarvion toteuma 30.6.2021 ja puolivuotiskatsaus
Kirkkoneuvosto 3.9.2021/74 §
Kirkkoherra on koonnut työmuotojen osalta yhteisen katsauksen toiminnasta
ja talouspäällikkö talouden näkökulmasta.
Talousarvion 2021 käyttötalousosan ulkoisten toimintatuottojen toteuma
kesäkuun lopussa oli 43 %. Toimintatuotot ovat talousarviossa 604 300 € ja
toteuma 259 432 €. Kesäkuun lopussa on vielä toteutumatta Lummeniemen
kesän tuotot, joista Helsingin rippileirit tuottavat 57 030 €. Puun
myyntituotoista on toteutunut 90 227 €, kun koko vuoden tuotoksi on
arvioitu 239 500 €. Myyntivoittoja pysyvistä vastaavista ei ole toteutunut
kesäkuun loppuun mennessä, budjetoituna on 40 000 €. Viitasaaren
kaupunki perui tonttioston Haapasaaresta, koska BestPark-matkaparkki ei
toteutunut kaupungin kaavailemalle tontille.
Toimintakulujen toteuma eli käyttöprosentti puolen vuoden kohdalla on
47,9 %. Toimintakulut ovat talousarviossa 1 500 114 € ja toteuma 718 816 €.
Henkilöstökulujen toteuma on 46,6 %. Palvelujen ostojen toteuma on 184
726 €, 49,7 % talousarviosta.
Investointisuunnitelma vuodelle 2021 on yhteensä 2 162 000 €:n suuruinen,
kirkon peruskorjauksen urakkalaskenta, kilpailutus ja rakennustyöt
1 788 000 €, kirkon av-laitteet 60 000 € ja huoltorakennus 294 000.
Kirkollisverotulojen osalta toteuma on 597 283 €, 55,3 %, talousarvio
yhteensä 1 080 000 €. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden lisäys
on n. 14,2 %. Kirkollisveroprosenttia nostettiin 1.1.2021 alkaen 1,85
prosenttiin aikaisemman 1,6 sijaan.
Vuoden alkupuoliskon perusteella ei voida vielä ennakoida koko vuoden
tulosta, koska tuotot ja kulut eivät kasva tai vähene tasaisesti.
Esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion käyttö- ja tuloslaskelmaosan,
sekä toiminnan katsauksen ja päättää antaa sen 15.9. kokoontuvalle
kirkkovaltuustolle.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittelivät alkuvuoden toimintaa. Käydyssä
keskustelussa nostettiin jälleen esille Lummeniemen myynti- ja markkinointi
ja sen edistäminen. Tuloverojen osalta syksy näyttää, kuinka paljon erityisesti
elo-syyskuun seurakuntalaisille maksettavat veronpalautukset vaikuttavat
kokonaisverokertymään. Poistolaskentaa on tarpeen käydä läpi syksyn

aikana, perustuen Kirkkohallituksen viime vuonna antamaan ohjeistukseen
poistoaikojen pituuksista.
Kokouksessa todettiin, että puolivuotiskatsauksen aineistoon ei oteta
mukaan lapsivaikutusten arviointia, vaan todetaan, että alkuvuonna ei ole
ollut negatiivia vaikutuksia lasten asioihin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi puolivuotiskatsauksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022
Kirkkoneuvosto 3.9.2021/75 §
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua
niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05
prosenttiyksikköön. Veroprosentti on ilmoitettava viimeistään marraskuun
17. päivään mennessä.
Verotulojen budjetoinnissa oleellisia ovat tilitetyt (=kassaan kertyvät) ja
maksuunpannut verotulot. Tammi-kesäkuussa saatujen kuukausitilitysten
perusteella ansio- ja pääomaverotuloja on kertynyt yhteensä 597 283 €
aiemmat verovuodet mukaan lukien. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna verotuloja on saatu n. 14,2 % enemmän.
Verotulojen kasvu selittyy sillä, että kirkollisveroprosentti nostettiin vuoden
2021 alusta alkaen 1,85:iin, kun se vuosina 2012 – 2020 oli 1,6 %.
Tuloveroprosentin korottamiselle oli selkeä tarve ja sitä perusteltiin
esimerkiksi kirkon peruskorjauksella.
Seurakunnalla oli läsnä olevia jäseniä 31.12.2020 4 845 ja 30.6.2021 4 822.
Tilikauden tulos v. 2020 oli 53 140,87 euroa alijäämäinen. Taseessa oli
tilinpäätöksessä 31.12.2020 ylijäämää 503 296,33 euroa vuoden 2020 tulos
mukaan lukien. Talousarviossa vuoden 2021 ylijäämäarvio on 36 481,50 €.
Kirkon peruskorjaus valmistuu viimeistään vuoden 2022 alussa. Tulevina
vuosina taloutta rasittavat investointilaina ja kasvavat poistot. Lainarahan
tarvetta vähentää Kirkkohallituksen keväällä 2021 myöntämä
rakennusavustus.

Esitys:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,85 % vuodelle 2022.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Esitys:

Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,85 %.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 § Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
9 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.42 ja antoi kirkkolain 24 §:n
mukaisen valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Allekirjoitukset
EERO PULKKINEN
Eero Pulkkinen
puheenjohtaja

KIRSI SALOJÄRVI
Kirsi Salojärvi
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 20.9.2021
EIJA KÖRKKÖ-NÄRHI
Eija Körkkö-Närhi

EEVA KOIVUMÄKI
Eeva Koivumäki

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 15.9.2021
pitämästä kokouksesta on yleisesti nähtävänä 20.9.2021 alkaen
seurakuntatoimistossa ja seurakunnan kotisivuilla.

VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

15.9.2021

9

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1 – 6, 8 - 9

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Telekopio: 010 364 2760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 7

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: kalenvankatu 12 3. krs
Postiosoite: PL 160, 60101 Seinäjoki
Sähköposti: lapua. tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valituskirjelmä

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.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
–
valittajan nimi ja kotikunta
–
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
–
päätös, johon haetaan muutosta
–
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai
Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja
koskevan sopimuksen vasaisesti.
Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan
arvo ylittää hankintalain 25-26 §:n mukaisen kynnysarvon.

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.

Oikeudenkäyntimaksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa, markkinaoikeudessa 2000
euroa, 4000 euroa (jos hankinnan arvo on vähintään 1 milj. euroa) tai 6000 euroa (jos
hankinnan arvo on vähintään 10 milj. euroa). Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu
on 500 euroa, joillei lain 5, 7 tai 9 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

