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Paikka
Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee
Kirkkovaltuuston jäsenet Kostamo Merja
puheenjohtaja
Koivuniemi Suvi
varapuheenjohtaja
Barck Pekka
Hakulinen Hannu-Heikki
Hirvonen Kirsi
vara Pertti Vaittinen
Hukka Riitta
Hurskainen Tellervo
vara Pekka Salmi
Kammonen Matti
Kankkunen Pekka (Kitee)
Kankkunen Pekka (Kesäl)
vara Ari Kapanen
Kiiskinen Kaisu
Lappalainen Helmi
vara Maarit Juvonen
Makkonen Seija
Mutanen Eija
Muukkonen Birgitta
Oksman Raimo
Rahunen Arja
Ratilainen Liisa
Rönkkönen Seppo
Saari Susanna
Sonné Hemmo
Timonen Maija
Törönen Seppo
Vaittinen Merja
Venäläinen Raija
Väistö-Honkanen Marja-Riitta
Vänskä Sari
Muut osanottajat
Komulainen Markku
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Pennanen Rauni
talouspäällikkö, sihteeri
Pöytäkirjan allekirjoitus: ___________________________________________________________
Merja Kostamo
Rauni Pennanen
puheenjohtaja
sihteeri
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Kiteellä 1.3.2022.

_____________________________________
Eija Mutanen

____________________________________
Seija Makkonen

Kokouksen pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen on yleisesti nähtävillä
Kiteen kirkkoherran virastossa ajalla 2.3.2022 – 31.3.2022 (KL 25 luku 3 § 4 mom.).

1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista,
kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää
käsiteltäväksi jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua.
(KJ 8: §5)
Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty kokouskutsu asialuetteloineen (liite 1) ja
esityslista liitteineen 22.2.2022 Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan
ilmoitustaululla 22.2.2022 lähtien.
Puheenjohtajan esitys: Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksytään.
3§
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 2.3.2022 – 31.3.2022.
Puheenjohtajan esitys: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen
mukaan Lappalainen Helmi ja Makkonen Seija.
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eija Mutanen ja Seija Makkonen.
4§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä,

esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston
ehdotus.
Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksytään

5§
Talousarvion investointien sitovuustaso
Kiteen seurakunnan taloussäännössä on määritelty, että kirkkovaltuusto päättää
määrärahojen, tuloarvioiden ja toimintakatteiden sitovuustasoista. Sitovuustason
merkittävästi (yli 5%) poikkeavat menot ja tulot on käsiteltävä lisätalousarviona
valtuustossa.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 8.12.2020 § 5 määritellyt käyttötalousosan
sitovuustason pääluokkatasolle (ulkoinen toimintakate netto), mutta tuolloin ei ole
määritelty investointien sitovuustasoa.
Kirkkovaltuusto määrittelee vuosittain investointikohteet. Mikäli investointikohteiden
sitovuustaso määritellään investointien kokonaismäärän osalta valtuustoon sitovaksi
voi
kirkkoneuvosto
siirtää
investointimäärärahaa
olemassa
olevien
investointihankkeiden kesken.
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle investointien sitovuustasoksi
investointien kokonaismäärän.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 1.3.2022
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy investointien sitovuustasoksi
investointien kokonaismäärän.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 § Poistosuunnitelman muutos
Kirkkohallituksen virkakollegio on päivittänyt 17.6.2020 kirkkohallituksen
yleiskirjeessä 10/2005 annettuja ohjeita käyttöomaisuuskirjanpidosta sekä poistojen
laskennasta. Ohjetta noudattamalla käyttöomaisuuskirjanpidosta löytyy tarvittavat
tiedot seurakunnan pitkävaikutteisista menoista, investoinnit kohdennetaan oikein

tilikausien kuluiksi niiden vaikutusaikana ja tuloslaskelma antaa tilikaudelta oikean
kuvan seurakunnan taloudellisesta tilanteesta. Poistomenetelmänä käytetään
tasapoistoa. Mikäli aktivoidun hyödykkeen palvelujen tuottamiskyky/tulonodotukset
heikkenevät olennaisesti, on tehtävä kertaluonteinen poisto. Näin hyödykkeen
poistamaton hankintameno saatetaan vastaamaan palvelujen pienempää tulosodotusta.
Seurakunnan tulee noudattaa päivitettyä ohjetta tilivuodesta 2021 alkaen.
Seurakunta päättää itse minkä suuruisia hankintoja tai hankkeita aktivoidaan taseeseen
tai kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Kirkkohallituksen ohjeessa aktivointirajaksi
suositellaan vähintään 10 000 euroa, mutta suurilla seurakunnilla raja voi olla selvästi
suurempi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy poistosuunnitelman perusteet ja päättää pysyviin vastaaviin
aktivoitavien euromääräiset rajat. Poistosuunnitelmaan arvioitaessa on hyvä kiinnittää
huomiota, että investointimenot tulee poistaa vaikutusaikanaan. Vaikutusajalla
tarkoitetaan taloudellista pitoaikaa, joka on yleensä lyhyempi kuin tekninen pitkoaika.
Poistoajan pituus vaikuttaa merkittävästi tilikauden tulokseen ja taseen osoittamaan
taloudelliseen asemaan. Epävarmuus taloudellisen tilanteen pysymisestä vahvana ja
suuret investointitarpeet lähitulevaisuudessa puoltavat seurakuntataloudessa
lyhyehköjen poistoaikojen käyttöä. Taloudellisen pitoajan määrittelyssä tulee noudattaa
varovaisuuden periaatetta.
Liite 2: poistosuunnitelma
valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aktivointirajaksi määritellään 10 000
euroa ja uusi poistosuunnitelma hyväksytään.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 1.3.2022
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy aktivointirajan 10 000 euroa ja
uuden poistosuunnitelman.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

7§
Lisätalousarvio
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto on 14.12.2021 § 170 käsitellyt lisätalousarvion ja
kirkkovaltuusto on 21.12.2021 § 52 on hyväksynyt sen. Hyväksyttyä lisätalousarviota
ei voi sellaiseen toteuttaa ja se sisältää puutteellista tietoa tilikauden 2021 tuloksesta.
Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä talousarvio ja toimintasuunnitelma (KJ 15: 3 §)
kirkkoneuvoston esityksestä (KL 10: 1 § 2 mom.). Seurakunnan toiminnassa sekä
talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita

(KJ 15: § 1). Seurakunnan varoja saadaan käyttää vain sen tehtävien toteuttamiseen (KL
15: 1 § 1 mom.).
Kirkkovaltuusto päättää määrärahojen, tuloarvioiden ja toimintakatteiden
sitovuustasoista. Sitovuustason merkittävästi (yli 5%) poikkeavat menot ja tulot on
käsiteltävä lisätalousarviona valtuustossa. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan
8.12.2020 § 5 määritellyt käyttötalousosan sitovuustason pääluokkatasolle (ulkoinen
toimintakate netto).
Vuoden 2021 talousarviossa on sanallinen osa investoinneista, mutta erillinen
investointilaskelma puuttui. Talousarviossa oli varauduttu Rääkkylän kirkon
ulkomaalaukseen ja muuhun kunnostukseen 150 000 eurolla ja tilinpäätöksessä 2020
tätä varten on tehty investointivaraus 150 000 euroa. Lisäksi kohteeseen on
kirkkohallitus myöntänyt 97 000 euroa avustusta. Avustusta ei vielä ole saatu.
Rääkkylän kirkon maalauksen kokonaiskustannukseksi muodostui yhteensä 202 261,39
euroa. Investointiosan ylitys on investointivarauksen purkamisen jälkeen 52 261,39
euroa. Muilta osin merkittäviä talousarvion ylityksiä ei ole.
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy muutetun
lisätalousarviopykälän ja investointiosan 52 200 euron ylityksen Rääkkylän kirkon
maalaustyön osalta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuusto 1.3.2022
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy muutetun lisätalousarviopykälän ja
investointiosan 52 200 euron ylityksen Rääkkylän kirkon maalaustyön osalta.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

8§
Muutokset talousarvioon vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaan vuosille 2023 – 2024
Kiteen seurakunnan kirkkoneuvosto on käsitellyt 14.12.2021 § 163 Talousarvio
vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024 ja kirkkovaltuusto on
vahvistanut sen 21.12.2021 § 55.
Kirkkovaltuusto
voi
muuttaa
hyväksymäänsä
talousarviota
ainoastaan
varainhoitovuoden aikana (KJ 15:3, 3, talousääntö 5 §). Muutettaessa talousarviota
hyväksytään uudelleen kaikki talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa.
Talousarvioon on lisätty talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023 -2024
palveluiden ostot ja ostot Erityisnuorisotyölle, Rääkkylän kirkolle, Rääkkylän

siunauskappelille ja Niemisen siunauskappelille. Suunnitelmavuosille 2023 – 2024 on
lisätty kulut Tuloslaskelmaosaan, Perheneuvontaan ja Sairaalasielunhoitoon.
Kirkkovaltuuston kustannuspaikalta on siirretty kirkollisvaalien kulut 12 000 euroa
omalle kustannuspaikalle Kirkollisvaalit. Muuhun yleishallintoon on lisätty
suorituslisän kulut talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Lisäksi muuhun
yleishallintoon on lisätty Domus asiakirjanhallintaohjelman hankintakulut 4 500 euroa
ja vähennetty postipalveluista 8 000 euroa. Palomäen hautausmaan osalta on
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden ja Kesälahden hautausmaan
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden määrää korjattu talousarviovuodelle
ja suunnitelmavuosille. Kiteen seurakuntakeskuksen poistoa on suurennettu 30 500
eurosta 65 000 euroon. Sisäiset vuokrat erottivat talousarviovuodelle 91 874,30 euroa.
Sisäiset vuokrat ovat kiinteistötoimen sisäisiä vuokratuloja ja tehtäväalueen sisäisiä
vuokramenoja ja niiden tulee olla yhtä suuret.
Verotulot
Ei muutosta. Kirkollisverotuloennuste vuodelle 2022 on 1 937 000 euroa. Verotulojen
lasku on huomioitu myös taloussuunnitelmavuosien 2023 – 2024 osalta.
Toimintatuotot
Toimintatuottojen arvioidaan olevan 951 558 euroa, niiden ollessa vuoden 2021
suunnitelmassa 1 082 030 euroa. Tuottojen väheneminen johtuu suureksi osin puun
myyntituottojen alenemisesta. Myyntituottojen arvioidaan vuodelle 2022 olevan 200
000 euroa, mikä on 120 000 euroa vähemmän, kuin vuodelle 2021 oli arvioitu.
Toimintakulut
Toimintakulujen ulkoisten erien osuus vuoden 2022 talousarviossa on 2 873 079,65
euroa. Toimintakuluja on noin 15 000 vähemmän kuin edellisenä vuotena.
Toimintakulujen osalta on henkilöstökulujen arvioitu kasvavan vuosikorotuksista
johtuen ja diakonin 50 %:n viran palkkauskustannuksista. Toisaalta säästöjä
henkilöstömenoista on saatu kiinteistönhoidon ja suntion tehtävien uudelleen
järjestelyistä. Kiteen seurakuntakeskuksen vuosipoistojen osuutta on lisätty 30 500
eurosta 65 000 euroon.
Suunnitelmavuosien 2023 – 2024 toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat ohjeellisia ja
määrittävät tulevien vuosien suuntaa. Talousarvio ennustaa vuodelle 2022 alijäämää
54 356,65 euroa.
Investoinnit
Ei muutoksia. Vuodelle 2022 kohdistuu 80 000 euron investointitarpeet, jotka
painottuvat kiinteistöjen remontointiin. Rääkkylän kirkon ulkomaalausurakka
toteutettiin kesällä 2021. Urakan yhteydessä todettiin akuutti tarve sokkelin
korjaukselle. Korjausarvio on noin 30 000 euroa. Kesälahden kirkko on odottanut
sisätilan remonttia jo vuosia. Remonttiin on varattu 40 000 euroa. Kesälahden kirkon
kellotapulin katon tervaukseen on investoinneissa varattu 10 000 euroa. Muutoin
vuoden 2022 talonrakennusinvestoinneissa varaudutaan vain välttämättömiin
vuosihuollollisiin toimenpiteisiin.
Taloudellinen jaosto on käsitellyt talousarvion muutosehdotukset kokouksessaan
24.1.2022.
Liite 3: Talousarvio vuodelle 2022

Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Puheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
oheiset muutokset talousarvioon vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan
vuosille 2023 – 2024.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 1.3.2022
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy muutokset talousarvioon vuodelle
2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023 – 2024.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

9§
Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ja matkakorvausten palkkiosääntö
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan luottamuselimissä toimiville maksettavat
kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja ansionmenetyskorvaukset. Kiteen seurakunnan
kirkkovaltuusto on vuodesta 1992 lähtien päättänyt vuosittain, ettei hallintoelinten
kokouksista makseta kokouspalkkioita. Selvityksen mukaan pääsääntöisesti
seurakunnat maksavat luottamustoimen hoitamisesta myös kokouspalkkiot. Asiasta on
käyty keskusteluja luottamushenkilöiden kanssa ja asiaa on perusteltu muun muassa
sillä, että työmäärä on hallinnollisesti kasvanut viime vuosina ja asioihin perehtyminen
vie paljon aikaa.
Kiteen seurakunnan talousarvioon vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan
vuosille 2023 – 2024 on varattu määrärahat kokouspalkkioihin. Perusteet maksulle on
määritelty palkkiosäännössä (liite 4).
Valmistelija ja esittelijä: talouspäällikkö Rauni Pennanen p. 045 609 7339
rauni.pennanen@evl.fi
Päätösehdotus (tp):
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan
palkkiosäännön.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto 1.3.2022
Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan palkkiosäännön.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 §
Muut asiat

--

11 §
Ilmoitusasiat

--

12 §
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50

