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§ 22

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous aloitetaan puheenjohtajan pitämällä hartaudella.
PÄÄTÖS

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

§ 23

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokouksen ajasta, paikasta ja
kutsumistavasta. Kirkkoneuvoston johtosäännön 5§:n mukaan kokouskutsu tulee
toimittaa jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kokous on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

ESITYS

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 24

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

ESITYS

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän pöytäkirjan.

PÄÄTÖS

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Kylmälä ja Sauli Martimo.

§ 25

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

ESITYS

Kirkkoneuvosto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Tiedoksiannossa kirkkovaltuuston vpj lisättävää.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 26

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON
KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat työryhmien muistiot:
- Talouden tasapainottamistyöryhmä 04.03.2021
Viranhaltijapäätökset:
kirkkoherra
-päätökset ajalta 18.03.2021 – 07.04.2021, Kipan päätösluettelo, ei päätöksiä
-viranhaltijapäätökset, ei päätöksiä
talouspäällikkö
-päätökset ajalta 18.03.2021 – 07.04.2021, Kipan päätösluettelo, ei päätöksiä
-viranhaltijapäätökset
diakonian viranhaltija Ritva Lampela
-päätökset ajalta 15.03.2021 - 07.04.2021, päätösluettelo
Päätökset esitellään kokouksessa.
Viranhaltijapäätökset voivat sisältää Julkisuuslain 24 1.mom.kohdan 32 mukaan
salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty hakasulkeisiin.

ESITYS

Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittuja viranhaltijapäätöksiä siirretä
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 27

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN TILIKAUDELLA 2021
Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokoontunut 4.3.2021. Työryhmän muistio on
jaettu jäsenille edellisessä kokouksessa 18.3.2021.
Kirkkoneuvosto perusti 1.12.2016 § 91 talouden tasapainottamistyöryhmän, jonka
tehtävänä on ollut etsiä ratkaisuehdotuksia seurakunnan talouden pitämiseksi
tasapainossa.
Talouden tasapainottamistyöryhmän valmistelema talousstrategia on luotu kolmen
kohdan mallilla. Tavoitteena pitkällä aikavälillä on pitää talous tasapainossa ja
kerryttää ylijäämää talouden turvaamiseksi:
1.
Tulorahoitus (vuosikate) kattaa vähintään poistot.
2.
Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset.
3.
Kirkollisveroprosentti pidetään 1,65 prosentissa.
Talouden kehitys vuosina 2013 – 2020
Tilinpäätös
vuosi
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ylijäämä+ / Tulorahoitus/
AlijäämäVuosikate
91968,69
-41390,65
-83307,16
22060,67
-31368,57
-32322,28
6468,71
-33349,84

26609,22
20236,56
-23364,53
81752,05
34740,78
46220,80
81318,29
38349,24

Poistot Investoinnit Kirkollisveroprosentti
59590,53
61627,21
59942,63
59691,38
66109,35
78543,08
74849,58
71699,08

43021,37
180324,39
237381,42
176107,43
524183,49
115850,00
0,00
17388,52

1,50
1,50
1,50
1,65
1,65
1,65
1,65
1,65

Kohta 1. Tulorahoitus kattaa vähintään poistot saavutettu vuosina 2016 ja 2019.
Kohta 2. Investoinnit ovat keskimäärin enintään poistojen suuruiset saavutettu
vuosina 2013, 2019 ja 2020.
Kohta 3. Kirkollisveroprosentti pidetään 1,65 prosentissa saavutettu vuosina 20162020.
Kiinteistöstrategian linjauksina työryhmä on päätynyt esittämään, että seurakunta
pyrkisi luopumaan turhista tai vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä eli paritalosta,
leirikeskuksesta ja seurakuntatalosta.
Työryhmä on esittänyt, että seurakunnan henkilöstö- ja toimintarakenne kartoitetaan,
kartoitukseen pyydetään tuomiokapitulilta apua kirkkoherralle. Tehdään yhdessä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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koko henkilöstön kanssa toiminta- ja henkilöstörakenteen uudistaminen, josta
laaditaan noin viiden vuoden suunnitelma. Yhteistyö eri seurakuntien ja
muiden toimijoiden kanssa otetaan huomioon suunnitelmaa laadittaessa.
Tilintarkastaja on muistiossaan 19.3.2021 kirjannut seuraavaa:
Huomioitavaa on, että talouden tasapainottamistyöryhmä on nimetty ja sen tehtävänä
on etsiä ratkaisuehdotuksia seurakunnan talouden pitämiseksi tasapainossa.
ESITYS (khra)
Kirkkoneuvosto
1) päättää jatkaa talousstrategiaa kolmen kohdan mallilla;
2) päättää laatia noin viiden vuoden suunnitelman toiminta- ja henkilöstörakenteen
uudistamisesta;
3) esittää kirkkovaltuustolle luopumaan turhista tai vähäisellä käytöllä olevista
kiinteistöistä eli paritalosta, leirikeskuksesta ja seurakuntatalosta.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto
1) päätti jatkaa talousstrategiaa kolmen kohdan mallilla;
2) päätti laatia noin viiden vuoden suunnitelman toiminta- ja henkilöstörakenteen
uudistamisesta;
3) esittää kirkkovaltuustolle luopumaan turhista tai vähäisellä käytöllä olevista
kiinteistöistä eli paritalosta ja seurakuntatalosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 28

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
Seurakunnan tuloveroprosentti on nostettu 1,50 prosentista 1,65 prosenttiin 1.1.2016
alkaen.
Talousstrategian tavoitteena on pitää kirkollisveroprosentti 1,65, talous pyritään
sopeuttamaan 1,65 prosentin tasolle.

ESITYS (tp)
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65
vuodelle 2022.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 29

TILINPÄÄTÖS, TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020
Vuoden 2020 tilintarkastus on suoritettu 19.03.2021. Tarkastuksesta on
laadittu tilintarkastuskertomus, joka sisältää sekä hautainhoitorahaston että
seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020.
Muistio tilintarkastuksesta ja vahvistusilmoituskirje kirkkoneuvostolle sekä
tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle.

LIITTEET

Tilintarkastuskertomus
Muistio tilikauden 2020 tarkastuksesta
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle

ESITYS (tp)
Esitetään kirkkovaltuustolle vuoden 2020 tilintarkastuskertomus.
Esitetään kirkkovaltuustolle sekä hautainhoitorahaston että seurakunnan
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020.
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 30

TALOUSHALLINNON ARKISTON HÄVITYSLUETTELO
Kirkkoneuvoston on hyväksyttävä taloushallinnon arkiston hävitysluettelot vuodelta
2010.
Kolehti- ja tilitositteiden säilytysaika on (10) kymmenen vuotta.

LIITE

Taloushallinnon arkiston hävitysluettelo vuodelta 2010.

ESITYS (tp)
Hyväksytään hävitettäväksi kolehtitositteet arkistointitunnus 2.2.11.C:5-6 vuodelta
2010.
Hyväksytään hävitettäväksi tilitositteet arkistointitunnus 2.2.11.A:53-58 vuodelta
2010.
Hävitysluettelo liitetään arkistoluetteloon (ark.tunnus 0.5.4:1).
PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 31

PARITALON MYYNTI
Kirkkoneuvosto on 18.03.2021 § 14 päättänyt yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle
Tuomo Jaaran ostotarjouksen 20.000 € hyväksyttäväksi. Kappakirjaan merkintä
myydään purkukuntoisena.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija
Onkalon, allekirjoittamaan kauppakirjat seurakunnan puolesta.
Kiinteistön myyntiä hoitava OP Koti Kemi Oy LKV, Ville Karvonen ilmoitti 19.3.2021
päätöksestä, että kauppakirjaan ei voi merkitä myydään purkukuntoisena.
Kauppakirjaan voidaan kirjata, että myydään heikkokuntoinen rakennus
remontoitavaksi/korjattavaksi.
Simoniemen asuintalon / paritalon myynti kariutui, kun ostaja Timo Bagge vetäytyi
kaupasta. Seurakunnan pitää aloittaa myyntiprosessi alusta. Myynti kuuluu osana
seurakuntamme talouden tasapainottamisohjelmaan. Asuinrakennuksen
omistaminen ei kuulu seurakunnan ydintehtäviin.
Paritalon on ollut myynnissä Op Koti Oy:llä. Myyntiä hoitaa Ville Karvonen, OP Koti
Kemi Oy LKV. Myyntihinta on 20.000€.
Kiinteistö on pientalo, joka on valmistunut vuonna 1972. Rakennuksessa on sähkö
lämmitys, kokonaispinta-ala 273 m2, asuinpinta-ala 179 m2. Kiinteistö sijaitsee
osoitteessa Kirkkotarhantie 6 E, 95220 Simoniemi. Kiinteistö kuuluu Mäkimattila
751-404-0006-0213 josta paritalon myynnin yhteydessä, myyjän kustannuksella,
lohkotaan n. 2500 m2 tontti.
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja
kaupantekohetkellä on.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n
kiinteän omaisuuden luovuttamista koskevan päätöksen tekemisessä tarvitaan, että
vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Kirkkovaltuuston päätöksessä kaupasta
tulee olla maakaaren 2 luvun 1 §:n mukaiset tiedot.
Kiinteistön kaupasta on pyydettävä lausunto Oulun tuomiokapitulilta ja se on
lähetettävä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

ESITYS 18.03.2021 § 14 (tp)
Tuomo Jaara on jättänyt kiinteistön ostotarjouksen 5.3.2021, liite.
Ostotarjouksen kauppahinta 15.000 €. Ostotarjousta on korotettu 15.3.2021
kauppahinta 20.000 €.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Joni Alavesa ja Risto Matinaho ovat jättäneet kiinteistön ostotarjouksen 18.3.2021,
liite. Ostotarjouksen kauppahinta 20.000 €.
Kirkkoneuvosto käsittelee saapuneet ostotarjoukset.
Liitteenä kiinteistörekisterin karttaote 22.4.2020 koskien rekisteriyksikkö 751-404-6213 Mäkimattila.
Kirkkoneuvosto päättää, esittääkö se kirkkovaltuustolle ostajan/ostajien
ostotarjouksen.
Kirkkoneuvosto esittää silloin, että Kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta
lausunnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan
talouspäällikön, Teija Onkalon, allekirjoittamaan kauppakirjat seurakunnan puolesta.
PÄÄTÖS 18.03.2021 § 14
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Tuomo Jaaran
ostotarjouksen 20.000 € hyväksyttäväksi. Kappakirjaan merkintä myydään
purkukuntoisena.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija
Onkalon, allekirjoittamaan kauppakirjat seurakunnan puolesta.
ESITYS 08.04.2021 § 31 (tp)
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle Tuomo Jaaran
ostotarjouksen 20.000 € hyväksyttäväksi.
Kauppakirjaan kirjataan, että myydään heikkokuntoinen rakennus
remontoitavaksi/korjattavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytää kiinteistön kaupasta lausunnon
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta ja pyytää lähettämään sen kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto valtuuttaa seurakunnan talouspäällikön, Teija Onkalon,
allekirjoittamaan kauppakirjat seurakunnan puolesta.
PÄÄTÖS 08.04.2021 § 31
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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§ 32

PALKANTARKISTUKSET 1.5.2021
Yleinen palkkausjärjestelmä
Seurakunta tarkistaa yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien viranhaltijoiden ja
kuukausipalkkaisten
työntekijöiden
peruspalkkoja
1,5
%:n
suuruisella
yleiskorotuksella 1.8.2020 lukien ja 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2021
lukien.
Yleisen palkkausjärjestelmän mukaisia kokemuslisiä ja suorituslisiä ei tarkisteta
sopimuskauden aikana yleiskorotuksella.
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti KirVESTES:n
liitteen 1 vaativuusryhmien vähimmäispalkkoja 1.8.2020 ja 1.5.2021 lukien.
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmä
Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan
peruspalkkaa 1.8.2020 lukien 1,4 %:n yleiskorotuksella ja 1.5.2021 lukien 1,6 %:n
yleiskorotuksella. Tämän jälkimmäisen yleiskorotuksen sijasta seurakunta voi päättää
tarkistaa ylimmän johdon peruspalkkoja johdolle aiemmin asetettujen tavoitteiden ja
niistä
suoriutumisen
arvioinnin
perusteella.
Tällaisen
tarkistuksen
kokonaiskustannusvaikutuksen on kuitenkin oltava sama kuin 1,6 %:n
yleiskorotuksella ylimmän johdon palkoissa.
Johdon palkkojen tarkistaminen 1.5.2021 ns. suoriutumisen arvioinnin
perusteella on vaihtoehto yleiskorotukseen perustuvalle tarkistukselle. Siihen
valmistautuminen on aloitettava hyvissä ajoin. Perusteltua on hyödyntää
kokemuksia ja käytäntöjä, joita on syntynyt KirVESTES 2018-2020 mukaisia
paikalliseen järjestelyerään perustuvia tarkistuksia tehtäessä. Päätöksen
yleiskorotuksen korvaavasta peruspalkkojen tarkistamisesta tekee seurakunnan
kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymässä yhteinen
kirkkoneuvosto tai muu asiassa
toimivaltainen elin. Se on tehtävä niin, ettei KirVESTES 2020-2022
allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä määrättyä tarkistetun palkan maksamisen aikarajaa
ylitetä. Myös Kipan määrittelemät palkka-ajojen aikataulut on huomioitava.
Tarkistuksiin käytettävä 1,6 %:n yleiskorotusta vastaava erä lasketaan
ylimmän
johdon
palkkausjärjestelmän
piiriin
kuuluvien
viranhaltijoiden
tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta.
Yksittäisessä seurakunnassa palkkasumma muodostetaan kirkkoherran ja
johtavan
talousja
henkilöstöhallinnon
viran
haltijan
peruspalkasta.
Seurakuntayhtymässä se muodostetaan seurakuntayhtymän johtavan talous- ja
henkilöstöhallinnon
viran
haltijan
ja
seurakuntayhtymään
kuuluvien
seurakuntien kirkkoherran viran haltijoiden peruspalkoista. Suoriutumisen
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arviointiin perustuvalla erällä voidaan tarkistaa kaikkien järjestelmän piiriin
kuuluvien palkkoja tai sitä voidaan suunnata vain jonkun tai joidenkin
palkkoihin.
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat tarkistaneet yleiskorotuksia vastaavasti K- ja Jhinnoitteluryhmien asteikkoja 1.8.2020 ja 1.5.2021 lukien (KirVESTES liite 1).Jos
seurakunta tarkistaa peruspalkkoja suoriutumisen arvioinnin perusteella
1.5.2021 lukien, sen tulee varmistaa, että viranhaltijan peruspalkka on silloinkin
vähintään viralle vahvistetun K-/J-hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruinen.
Peruspalkka on tarkistettava alarajaan, jos se olisi jäämässä sitä pienemmäksi.
Lähde Kirkon työmarkkinalaitos
ESITYS (tp)
Kipa hoitaa 1,9 %:n yleiskorotukset 1.5.2021 yleisen palkkausjärjestelmään kuuluville
työntekijöille, joiden palvelussuhde on voimassa 30.4.2021 Kirkon virka- ja
työehtosopimus 2020-2022 mukaan.
Seurakunta ei ole asettanut ylimmälle johdolle tavoitteita ja niistä suoriutumisen
arvioinnin perusteita. Seurakunta tarkistaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmään
kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa 1.5.2021 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella.
PÄÄTÖS

Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta.
Kirkkoneuvosto hyväksyi molemmat esitykset yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
§ 33

TIEDOKSIANNOT

ESITYS
•
•
•
•

Kirkon julkiset internet-palvelut osoitteessa www.evl.fi.
Simon seurakunnan julkiset internet-palvelut osoitteessa
www.simonseurakunta.fi.
Kirkon tilastot www.kirkontilastot.fi.
Kirkkoneuvoston ja –valtuuston pöytäkirjat luettavissa
www.simonseurakunta.fi>Osallistu>Päätöksenteko>Hallinnon pöytäkirjat

Kirkkovaltuuston kokous 15.4.2021 klo 19 seurakuntakeskuksessa.
Kirkkovaltuuston varapj Kimmo Laisalmi kertoi Pysähdy kevääseen -videosta joka
on tehty yhteistyössä lauluyhtye Merituuli ja seurakunnan nuorisotyönohjaajan kanssa.

PÄÄTÖS

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.
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§ 34

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

ESITYS

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 12.04. – 26.04.2021 ma ja ke klo 09-12 välisenä
aikana taloustoimistossa.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 35

OIKAISUVAATIMUS JA MUUTOKSEN HAKU

ESITYS

Oikaisuvaatimus ja valitusosoite liitteenä.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

§ 36

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYS

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS

Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kokous päätettiin klo 20.09.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Valitusosoitus liitteenä.

