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Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 §:
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan
ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § 1. mom:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Esitys:

Esityslista on lähetetty sähköpostitse 17.5.2021. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 § 3 mom:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja
puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto
tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kokouksessa läsnä ollutta jäsentä sekä
heille varajäsenet. (vuorossa Kaisu Liiten ja Matti Muranen sekä varalla Marjo
Nevala ja Jaakko Alamommo)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisu Liiten ja Matti Muranen sekä varalle Marjo
Nevala ja Jaakko Alamommo.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § 2. mom:
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka
sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi jäsenille etukäteen toimitettu esityslista. Samalla
päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. Muissa asioissa kirkkoherran ja HannaKaisa Taanilan asiat.
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30.
Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitusstrategia 2021
Kirkkoneuvosto 11.2.2021
Kemin seurakunnalla eikä Kemin seurakunnan hautainhoitorahastolla ole
sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategia puuttuu eikä sellaista ole laadittu osittain siitä
syystä, että tulorahoituksen ja käyttömenojen erotuksena säästöön saatua
sijoitusvarallisuutta ei ole kertynyt. Niinä kertoina, jolloin sijoitettavia rahavaroja
on sijoitusomaisuuteen jäänyt, on ne sijoitettu pankkitiliä tuottavampiin
sijoituksiin kirkkoneuvoston erikseen tekemillä päätöksillä talousjohtajan
esityksestä.
Talousjohtaja on saanut Pohjolan Osuuspankin varainhoitaja Joonas Keskinivalta
Sijoitusstrategia -mallin, jonka pohjalta talousjohtaja on muokannut Kemin
seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitusstrategian.
Talousjohtajan laatimassa sijoitusstrategiassa on lisäksi otettu huomioon Kirkon
Eläkerahaston sijoitusstrategiassa olevia näkökohtia ja sovellettu niitä Kemin
seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston Sijoitusstrategiaan.

Sisältö
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Seurakunnan taustatiedot ja lähtökohdat
1.1. Seurakunnan sijoitustoiminnan tarkoitus ja määritelmät
1.2. Sijoitustoiminta
1.3. Sijoitusomaisuuden rakenne
Sijoitustoiminnan tavoitteet ja periaatteet
2.1. Sijoitustoiminnan yleiskuvaus
2.2. Sijoitustoiminnan tavoite pitkällä aikavälillä
2.3. Omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit
2.3.1. Sallitut omaisuusluokat ja sijoituskohteet
2.3.2. Sijoituskohteiden myyntiperiaatteet
2.4. Ulkopuoliset varainhoitajat
2.4.1. Varainhoidon muoto ja tavoitetila
2.4.2. Varainhoitajan vaihtaminen
2.5. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Riskienhallinta
3.1. Riskienhallinnan yleisperiaatteet
3.2. Hajauttamisen periaatteet
3.3. Likviditeetin turvaaminen
Allokaatio
4.1. Seurakunnan tavoiteallokaatio ja liukumavälit
Sijoitustoiminnan seuranta ja raportointi
5.1. Raportoinnin periaatteet
5.2. Käytettävät vertailuindeksit
5.3. Varainhoitajien raportointitiheys
5.4. Ulkopuoliset asiantuntijat
5.5. Sijoitusstrategian päivitystiheys
Vastuut ja valtuudet
6.1. Kirkkoneuvosto
6.2. Talouspäällikkö
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Seurakunnan taustatiedot ja lähtökohdat
1.1. Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tarkoitus ja määritelmät
Tämän Sijoitusstrategian tavoitteena on määritellä selkeään ja ymmärrettävään muotoon seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tavoitteet, toimintatavat ja reunaehdot sijoitustoiminnan
toteuttamiseen.
Tämä Sijoitusstrategia koskee Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston pitkäaikaisten kassavarojen
sijoittamista. Näin ollen Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston varsinaiseen toimintaan liittyviä
omistuksia kiinteistöihin, metsiin, tai sijoitustoiminnan ulkopuolisia käteis- ja tilivaroja, ei huomioida tässä
Sijoitusstrategiassa.
1.2. Sijoitustoiminta
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan on oltava suunnitelmallista ja toiminnan
tueksi on laadittu tämä Sijoitusstrategia. Varat, joita ei välittömästi käytetä tai saada käyttää Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston käyttötalouteen tulee sijoittaa huolellisella tavalla ja erityisesti Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston Sijoitusstrategiassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.
1.3. Sijoitusomaisuuden rakenne
Kemin seurakunnan sijoitusomaisuus koostuu pääasiassa verotuloista saaduista pääomista.
Hautainhoitorahaston sijoitusomaisuus koostuu aikaisempien tilikausien ylijäämästä sekä pitkäaikaiset
hoitosopimusten taseessa olevasta tulouttamattomasta maksuosuudesta. Sijoitusomaisuuden on tarkoitus
tuottaa seurakunnalle ja hautainhoitorahastolle tulovirtaa ja toimia vararahastona.

2.

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja periaatteet
2.1. Sijoitustoiminnan yleiskuvaus
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoimintaa kuvaavia tekijöitä ovat
1. pitkäjänteisyys,
2. maltillisuus,
3. riskien hajauttaminen,
4. yksinkertaisuus ja
5. Seurakunnan toimintaperiaatteita vastaava vastuullinen ja eettinen sijoittaminen.
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan aikahorisontti on ikuinen. Kemin seurakunta
ja sen hautainhoitorahasto eivät tavoittele lyhyen aikavälin voittoja eikä sijoitustoimintaa ohjaa lyhyen
aikavälin markkinaliikkeiden ennustaminen tai tuoton maksimointi korkealla riskillä. Kemin seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja varallisuuden arvon turvaavaa
omistamista, jossa sijoitukset on hajautettu riskien näkökulmasta laajasti.
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tulee olla järjestetty siten, että
omaisuudenhallinnointi ei ole kohtuuttoman työlästä eikä aiheuta perusteettoman korkeita kustannuksia.
Tehokkuuden ja kohtuullisen kustannustason ohella Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston
sijoitustoiminta tulee järjestää laadukkaalla tavalla.
2.2. Sijoitustoiminnan tavoite pitkällä aikavälillä
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tavoitteena on vähintään sijoittaa varat siten, että pääoman
reaaliarvo säilyy myös inflaatio-oloissa. Sijoituksille tavoitellaan täten pitkällä aikavälillä vähintään vallitsevan
inflaation ja varainhoidon kustannukset ylittävää tuottoa.
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2.3. Omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit
2.3.1. Sallitut omaisuusluokat ja sijoituskohteet
Kemin seurakunta ja hautainhoitorahasto voivat itse tai varainhoitajan välityksellä käyttää
sijoitustoiminnassaan seuraavia omaisuusluokkia ja sijoituskohteita:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Osakkeet
a. Pörssilistattuihin osakkeisiin sijoittavat rahastot
b. Pörssilistatut osakkeet
Korot
a. Tili- ja määräaikaistalletukset
b. Rahamarkkinatalletukset
c. Valtioiden joukkovelkakirjalainat
d. Yritysten joukkovelkakirjalainat
e. Edellisiin sijoittavat rahastot
Asunnot
a. Asuntorahastot
Kiinteistöt
a. Kiinteistörahastot
Metsä
a. Yhteismetsäosuudet
b. Metsärahastot
Muut vaihtoehtoiset
a. Raaka-aineisiin sijoittavat rahastot
b. Listaamattomat instrumentit ja niihin sijoittavat rahastot

Suorat reaalisijoituskohteet kuten asunnot ja metsät eivät kuulu tämän sijoitusstrategian alle, mutta ne
tulee huomioida osana kokonaisvarallisuutta. Suorat johdannaissijoitukset ovat sallittuja silloin, kun ne
on tehty suojaamistarkoituksessa, kuten esimerkiksi sijoitusposition suojausta varten. Suojaamiseen
käytettävien johdannaissopimusten tekninen toteutus tulee antaa varainhoitoalan ammattilaiselle, jotta
vastuu niiden toteuttamiseen liittyvästä riskistä saadaan poistettua seurakunnalta.
2.3.2. Sijoituskohteiden myyntiperiaatteet
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoituskohteet eivät ole ns. strategisia sijoituksia, jolla
tarkoitetaan, että sijoituskohteet ovat myytävissä tai vaihdettavissa, mikäli ne eivät enää täytä Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston kriteerejä hyvälle sijoituskohteelle. Kriteereiden määrittelyssä ja
sijoituskohteiden arvioinnissa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

2.4. Ulkopuoliset varainhoitajat
2.4.1. Varainhoidon muoto ja tavoitetila
Kemin seurakunta ja hautainhoitorahasto voivat käyttää sijoitustoiminnassaan ulkopuolisia
varainhoitajia ja toimia sekä niin sanotulla konsultatiivisella että täyden varainhoidon mallilla tai
suoraan varainhoitorahastojen kautta. Varainhoitomallista päättää aina tapauskohtaisesti talousjohtaja.
Varainhoitajat valitaan ensisijaisesti tunnetuista, pitkään toimineista varainhoitajista ja
pankkiiriliikkeistä taikka muutoin luotettaviksi arvioiduista toimijoista. Varainhoitajien edellytetään
sijoitustoiminnassaan noudattavan Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitusstrategiaa ja
vastuullisen sijoittamisen periaatteita (kohta 2.5).
2.4.2. Varainhoitajan vaihtaminen
Mahdollisten ulkopuolisten varainhoitajien menestymistä arvioi ja valvoo kirkkoneuvosto, joka päättää
varainhoitajan valinnasta tai vaihtamisesta. Varainhoitajan vaihtamista on syytä arvioida, mikäli
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esimerkiksi jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:
1)

Tuotto on selvästi matalampi kuin vallitsevalla riskitasolla on saavutettu yleisesti pitkällä
aikavälillä (riskikorjattu tuotto suhteessa vertailuindeksiin)
Varainhoitajan toiminta on ristiriidassa Sijoitusstrategian kanssa tai varainhoitaja toimii
varainhoitosopimusta/ohjeita vastaan
Varainhoitajan liiketoiminnassa tai henkilöstössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka voivat
vaikuttaa palvelun/sijoitustoiminnan laatuun tai tavoitteiden saavuttamiseen.
Varainhoitajien kuluissa tulee selvä kasvu tai kulut ovat korkeita suhteessa
muihin omaisuudenhoidon toimijoihin.

2)
3)
4)

2.5. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Sijoituskohteiden valinnassa on vältettävä Kemin seurakunnan arvojen vastaisten kohteiden valintaa.
Tavoitteena on, että Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoituskohteet eivät tue Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston Sijoitusstrategiassa määriteltyjen periaatteiden kanssa
ristiriidassa olevia toimintoja, kuten aseteollisuutta ja lapsityövoimaa.
Kemin seurakunta ja hautainhoitorahasto edellyttävät varainhoitajien noudattavan YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteita. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet velvoittavat varainhoitajia
ottamaan huomioon omaisuudenhoidossa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden
hallintotapaan liittyviä tekijöitä.
3.

Riskienhallinta
3.1 Riskienhallinnan yleisperiaatteet
Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä, joiden vaikutuksiin pyritään varautumaan jo etukäteen
omaisuuden riittävällä hajautuksella, omaisuusluokka- ja instrumenttivalinnoilla sekä muilla rajoituksilla.
Lisäksi Sijoitusstrategian vuosittaista tarkastelua ja sijoitustoiminnan säännöllistä raportointia käytetään
riskienhallinnan työkaluna kirkkoneuvostossa.
3.2 Hajauttamisen periaatteet
Riskejä hajautetaan allokoimalla sijoitusomaisuutta eri omaisuusluokkiin sekä eri sijoituskohteisiin.
Edellä mainitulla pyritään nimenomaan turvaamaan Seurakunnan tuottopohja talouden eri sykleissä.
Hajauttamisen vaatimuksesta huolimatta Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan
Hautainhoitorahaston varat tulee sijoittaa sellaisiin kohteisiin, joiden hallinnointi ei ole kohtuuttoman
työlästä eikä aiheuta huomattavia kustannuksia. Hallinnoinnin apuna voidaan käyttää asiantuntijoita.
Edelleen Kemin seurakunnan kokonaisriskiä hallitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Samat periaatteet koskevat myös Kemin seurakunnan Hautainhoitorahastoa
1.

2.
3.
4.

Yhden sijoituskohteen markkina-arvo ei saa vastata yli 20 %:ia kokonaissijoituksista. Tätä
vaatimusta ei kuitenkaan huomioida, jos varoja kohdistetaan ns. varainhoitorahastoon tai
vastaavaan, jolla voidaan hajauttaa sijoitukset laajasti eri sijoituskohteisiin ja
omaisuusluokkiin kustannustehokkaasti ja vähällä vaivalla.
Käytettävien sijoitusrahastojen täytyy olla noteerattuja/rekisteröityneitä eurooppalaiseen
maahan tai vastaavan sijoittajasuojan omaavaan valtioon kuten esimerkiksi Yhdysvaltoihin
Seurakunnan korkosijoituksista vähintään 90 % tulee olla euromääräisiä tai suojattu
kurssimuutoksia vastaan
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston Sijoitusstrategia tarkastetaan vuosittain
mahdollisten riskikeskittymien varalta kirkkoneuvostossa
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3.3 Likviditeetin turvaaminen
Seurakunnan ja hautainhoitorahaston varallisuudesta vähintään yksi neljäsosa on pidettävä likvideissä
(realisoitavissa 1-3 kuukaudessa) sijoituskohteissa, jotta tulorahoituksen jaksottaisuus ei aiheuta
ongelmia seurakunnan maksuvalmiudelle.
4

Allokaatio
4.1 Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tavoiteallokaatio ja liukumavälit
Allokointiperiaatteilla asetetaan reunaehdot Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston varainhoitajien
hoidossa olevan varallisuuden sisällölle. Tällä pyritään varmistamaan riittävä ja suunnitelman mukainen
hajautus eri omaisuusluokkien välillä vallitsevissa markkinaolosuhteissa.
Allokaatiorajoilla määritellään Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston varainhoitajien hoidossa olevan
sijoitusomaisuuden neutraalin tilanteen tavoiteallokaatio sekä liikkumavälit jokaiselle omaisuusluokalle.
Tällä pyritään rajoittamaan yhden omaisuusluokan osuutta kokonaisriskistä. Kemin seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan yksinkertaistamiseksi ja varainhoitajien sijoitusnäkemyksen
mahdollistamiseksi omaisuusluokkien tavoite-, minimi- ja maksimipainot on määritelty yläluokittain. Minimija maximi -painot ovat samat kuin Kirkon Eläkerahaston strategisessa allokaatiossa.
Allokaatiorajat
Osakesijoitukset
Korkosijoitukset
Vaihtoehtoiset sijoitukset

Minimi
30 %
20 %
5%

Tavoitepaino
15 %
60 %
25 %

Maksimi
60 %
60 %
30 %

Korkosijoitusten alla riskilainoiksi (”high yield”) luokiteltujen tai sellaisiksi katsottavien osuus saa olla
korkeintaan 25 %:ia koko salkusta, minkä lisäksi on huolehdittava, ettei salkun kokonaisriskitaso ole
merkittävästi korkeampi kuin yllä olevan tavoiteallokaation mukaisella hyvin hajautetulla salkulla. Virallisen
luottoluokituksen puuttuessa laina katsotaan riskilainaksi, ellei luotettavana pidetty muu asiantuntijataho
ole sitä luokitellut hyvään luottoluokkaan.
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tavoitteena on, että sijoitukset on hajautettu riittävän laajasti,
jotta Kemin seurakunnan tai hautainhoitorahaston sijoitussalkku on turvattu talouden eri sykleissä. Toisaalta
sijoitusallokaatiolla pyritään takaamaan myös riittävä tuottotaso, jotta Kemin seurakunnan ja
hautainhoitoraston sijoitustoiminta on kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä. Myös Kemin seurakunnan ja
hautainhoitorahaston pitkä sijoitushorisontti tasaa sijoitusten arvonmuutoksien vaikutusta Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoimintaan. Tavoitepainot tarkastetaan sijoituspolitiikan
päivittämisen yhteydessä vastaamaan kulloistakin markkinaympäristöä.
5

Sijoitustoiminnan seuranta ja raportointi
5.1 Raportoinnin periaatteet
Säännöllisen raportoinnin tarkoituksena on ylläpitää asiakkaan tietoisuutta sijoitustoiminnan
tuloksellisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä varainhoitajien suoriutumisesta ja kustannuksista.
5.2 Käytettävät vertailuindeksit
Varainhoidossa (mahdolliset ulkoiset varainhoitajat, itse hoidettu osuus sekä varainhoidon kokonaisuus)
saavutettua tuottoa ja riskitasoa suhteessa relevanttiin vertailuindeksiin ja suhteessa mahdollisiin muihin
varainhoitajiin verrataan vähintään vuosittain. Tulosten ja riskien arvioinnissa keskitytään pitkän aikavälin
havaintoihin Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston Sijoitusstrategian mukaisesti.
Käytettävän vertailuindeksin sisältö laaditaan koko varainhoidolle, yksittäisille varainhoitajille tai yksittäisille
varainhoitoratkaisuille yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan tai varainhoitajan kanssa, jotta käytettävä
vertailuindeksi(-t) kuvastaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti varainhoidon kokonaisuuden ja yksittäisten
varainhoitajien tai varainhoitoratkaisujen saavuttamia tuloksia.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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5.3 Varainhoitajien raportointitiheys
Ulkopuolisilta varainhoitajilta vaaditaan raportti kolmen (3) kuukauden välein sijoitustoiminnan
tuloksellisuudesta, riskeistä ja omistuksista. Varainhoitajan tulee olla käytettävissä esimerkiksi
kirkkoneuvoston kokouksissa kertomaan varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuuden odotuksista sekä
tavoitettavissa päivittäin. Lisäksi puolueeton arvioija antaa oman raporttinsa määräajoin.
5.4 Ulkopuoliset asiantuntijat
Seurakunnalla on mahdollisuus tarvittaessa käyttää sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa
ulkopuolisia ammattilaisia, joiden tehtävänä on varmistaa seurakunnan sijoitustoiminnan järjestäminen
tehokkaasti sekä arvioida riskejä varainhoitajista riippumattomasti.
5.5 Sijoitusstrategian päivitystiheys
Kemin seurakunta tarkistaa Sijoitusstrategian sisällön neljän vuoden välein. Tällä pyritään turvaamaan, että
Sijoitusstrategia on ajantasainen suhteessa vallitsevaan markkinatilanteeseen ja Kemin seurakunnan ja
Kemin seurakunnan Hautainhoitorahaston omaisuuteen sekä niiden sijoitustoiminnan tarkoitukseen.
6

Vastuut ja valtuudet
6.1 Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto vastaa erityisesti seuraavista päätöksistä:
1. Sijoitustoiminnan kokonaishallintaan liittyvät kysymykset
2. Sijoitusstrategian päivittäminen vastaamaan vallitsevaa taloustilannetta ja markkinaympäristöä
3. Sijoitustoiminnan riskien valvonta
4. Sijoitusstrategian hyväksyminen
6.2 Talousjohtaja
Talousjohtaja vastaa erityisesti seuraavista:
1. Neuvoston päätösten toimeenpaneminen
2. Varainhoitajan ja omaisuudenhoitomallin valinta ja arviointi
3. Neuvoston hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesta sijoitustoiminnan järjestämisestä
4. Sijoitustuloksen ja varainhoidon kehityksen seuraaminen
5. Sijoitustuloksen raportointi kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain
6. Varainhoitoon liittyvien sopimusten ylläpitäminen ja uusiminen
7. Sijoitussalkun riittävän likviditeetin turvaaminen Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan
hautainhoitorahaston toiminnan tarpeisiin

Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan laatiman Kemin seurakunnan ja Kemin
seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitusstrategian 2021 noudatettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että varainhoitaja kutsutaan kirkkoneuvoston kokoukseen
esittelemään sijoitusstrategiaa ja asia päätetään siinä kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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Kirkkoneuvosto 20.5.2021
Talousjohtaja on tehdyn päätöksen mukaisesti kutsunut Pohjolan Osuuspankin
Joonas Keskinivan ja Kemin seudun osuuspankin Heikki Palosaaren
kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään Kemin seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoitusstrategiaa 2021.
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto kuulee Heikki Palosaaren ja Joonas Keskinivan esittelyn Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitusstrategiasta 2021 ja tekee päätökset
sen käyttöön otosta.

Päätös:

Kirkkoneuvosto kuuli Heikki Palosaaren ja Joonas Keskinivan esittelyn Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitusstrategiasta 2021 ja päätti ottaa sen
käyttöön.
Talousjohtaja yhdessä Joonas Keskinivan kanssa tarkentaa sijoitusstrategian
Kemin seurakunnan ja hautainhoito rahaston toimintaa vastaavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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31.
Peurasaaren kappelista poistetut urut
Kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021
toimintasuunnitelmaan korvaavien urkujen hankinnan Kemin kirkon varsinaisten
urkujen peruskorjaustyön ajaksi. Nyt Kemin kirkon urkujen restaurointityö on
valmistunut ja korvaavat urut on siirretty päätöksen mukaisesti Peurasaaren
kappeliin vanhojen urkujen tilalle.
Vuodelta 1986 peräisin olevat Allen Organ ADC-3100 -urut on purettu ja siirretty
lehteriltä Peurasaaren hautausmaan huoltorakennuksen varastoon. Näille
vanhoille urulle ei seurakunnalla ole enää käyttöä. Varastointitilan vähyyden
vuoksi uruista tulee luopua.
Esitys taljo:

Kemin seurakunta myy tarjousten perusteella käytöstä poistetut, tarpeettomiksi
käyneet Allen Organ ADC-3100 -urut, urkupenkin ja neljä kpl kaiuttimia. Myyntiilmoitus julkaistaan Lounais-Lappi -lehdessä, Kemin seurakunnan kotisivuilla ja
sosiaalisessa mediassa. Tarjoukset pyydetään kirjallisena.
Kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle oikeuden päättää urkujen myynnistä
kirjallisesti saatujen tarjousten perusteella.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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32.
Korvaavien urkujen aktivointi taseeseen
Kemin seurakunta hankki Kemin kirkon varsinaisten urkujen peruskorjaustyön
ajaksi korvaavat urut Mixtuur Finland Oy:lta, jotka päätettiin varsinaisten urkujen
korjaustyön jälkeen siirtää Peurasaaren kappelin uruiksi sieltä pois siirrettävien
vanhojen urkujen tilalle.
Korvaavat urut on siirretty kirkosta kirkkoneuvoston kokouksessaan 5.11.2020
tekemän päätöksen mukaisesti Peurasaaren kappelin uruiksi viikon 12 aikana.
Korvaavien urkujen investointi- ja hankintaprosessi on nyt päättynyt ja hankinta
voidaan aktivoida taseeseen.
Esitys taljo:

Korvaavien urkujen hankinta (46.042,70 €) kirjataan taseeseen Peurasaaren
kappelin uruiksi kirkkoneuvoston päätöksen 5.11.2020 mukaisesti ja urkujen
poistoajaksi vahvistetaan 15 vuotta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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33.
Kemin kirkon urkujen peruskorjaus/restaurointi
Kemin kirkon urkujen peruskorjaus/restaurointi saatiin valmiiksi kevään 2021
aikana. Restaurointityön vastaanottotarkastus tehtiin Kemin kirkossa 23.4.2021.
Lopputarkastuksen yhteydessä korjaustyön valvoja/asiantuntija Jan Lehtola antoi
tarkastuslausunnon:
”Tarkastuslausunto Kemin kirkon urkujen restaurointityöstä
Kemin kirkon urkujen kunnostustyön teki Sotkamon Urkurakentajat Oy ja
vastaavana mestarina toimi Tomi Harju. Työ aloitettiin Kemin kirkossa loppiaisen
jälkeen 11.1.2021 ja ne saatiin päätökseen 9.4.2021. Olen tutustunut projektin eri
vaiheisiin sen kuluessa sekä rakentamolla Sotkamossa että Kemin kirkossa
kymmenen kertaa. Olen vakuuttunut työn järjestelmällisyydestä ja tarkkuudesta.
Kussakin työvaiheessa Harju työntekijöineen on käyttänyt harkintaa ja osoittanut
halua ymmärtää pneumaattisen koneiston toimintaperiaatteista perusteellisesti
ja vanhaa kunnioittaen.
Kemin kirkon urkujen restaurointityö sisälsi työsuunnitelman mukaiset työt
seuraavin poikkeamin:
työsuunnitelmaa täydennettiin töillä tilauksesta:
–julkisivupillien varmistuskiinnikkeet, 67/kpl, uusittiin
–rullapaisuttimen ja paisutuspolkimien pinnat pinnoitettiin uudelleen
työsuunnitelmaa täydennettiin ilman tilausta:
–rullasäätäjistä piti korjata vain havaitut viat ja puutteet, mutta nyt vaihdettiin
kaikkiin uudet verhot ja rullan narut
–kaikki pillitukin yläpuoliset nahat uusittiin
–rakennettiin kulkusilta II sormion ilmakanavien yli
–poljinlauta pintakäsiteltiin
–soittopöydän taivutetut kaaret pintakäsiteltiin alkuperäiseen asuun
–soimattomia pillejä korjattiin kaikkiaan 70 kpl, jonka jälkeen kaikkien
kuoroäänikertojen äänitykset tasattiin kuoro kerrallaan.
työsuunnitelmasta jätettiin toteuttamatta:
–välivekselitukkeja ei nostettu ylemmäksi, sillä vekselitukkien nostamiselle ei
nähty etuja, koska putkia olisi jouduttu vaihtamaan ja vanhat hauraat liitokset
uusimaan. Vekseleiden vaihto onnistui nykyisellä paikalla –suurempiin
rekisteripalkeisiin (äänikertaventtiili) ei uusittu nahkaa I, III sormioilla eikä
jalkiossa. Nahka oli hyväkuntoinen. II sormion palkeisiin uusittiin nahat
seurakunnan päätöksellä. Urkujen sointi on puhdistunut ja kirkastunut. Mykät
pillit soivat jälleen ja tuovat urkujen kokonaissointiin väriä ja voimaa. Tutti soi nyt
kunnostettuna puhtaasti ja voimallisesti. Koneisto on uuden veroinen.
Soittotuntuma on täsmällinen ja aktiivinen. Pillit reagoivat kosketukseen
välittömästi ja vain pienellä viiveellä. Urkujen kohina on pienentynyt vuotojen
tukkiuduttua. Kulku urkujen sisälle oikealta puolelta tapahtuu nyt uuden oven
kautta esteettä. Kunnostetut pinnat ovat arvokkaan ja siistin näköiset.
Soittoapulaitteet toimivat moitteettomasti. Pääsormion Corno 8’ ei ole
alkuperäisen suunnitelman mukainen. Mikäli urkuihin sellainen haluttaisiin, pitäisi
Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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se tilata erikseen uutena mittatilaustyönä. Äänikerran hankkiminen oli
kokonaisuuden kannalta perusteltua.
Kemin seurakunta on saanut takaisin merkittävän instrumentin kunnostustyön
tuloksena. Urkujen restaurointi oli ehdottomasti tarpeen ja sen toteuttaminen
suunnitellulla tavalla oli ilmeisen onnistunut työ. Hanke tehtiin aikataulussa ja
ilman huomautuksia. Rakentajan, seurakunnan ja valvojan kommunikaatio on
toiminut moitteettomasti ja luottamusta herättäen. Kanttori Aki Tynin aktiivisuus
ja asiantuntemus projektin kaikissa vaiheissa ansaitsee erityisen kiitoksen.
Kemissä 23. päivänä huhtikuuta vuonna 2021.
Jan Lehtola, hankkeen valvoja
Musiikin tohtori
Urkumusiikin lehtori”
Lopputarkastuksen yhteydessä pidettiin myös urkutoimikunnan kokous, josta
laadittiin pöytäkirja:
”KEMIN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA 1/2021

URKUTOIMIKUNTA
Urkujen peruskorjauksen lopputarkastus
Paikka
Aika
Läsnä

Kemin kirkko
perjantaina 23.4.2021 klo 8.30–9.10
Tuomas Tölli, puheenjohtaja
Matti Aho
Aki Tyni, sihteeri
Raimo Holopainen
Jouko Juntunen
Jan Lehtola, asiantuntija
Tomi Harju, toimitusjohtaja, Sotkamon Urkurakentajat Oy
Anu Korva-Harju, Sotkamon Urkurakentajat Oy

Poissa

Mikko Koivulehto
Marjo Nevala

1.
2.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.
Jan Lehtola soitti Otto Olssonin Preludin dis-molli, luki
kirjoittamansa tarkastuslausunnon ja soitti vielä Otto Olssonin
Fuugan dis-molli.
Keskusteltiin peruskorjauksen kulusta. Seurakunnan edustajat,
Sotkamon Urkurakentajien edustat sekä Jan Lehtola kiittelivät
toisiaan onnistuneesta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta ja
onnistuneesta projektista.
Tutustuttiin joihinkin korjauskohteisiin.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.10.

3.

4.
5.
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Aki Tyni
sihteeri”

Kemin kirkon urkujen korjaustyön/restauroinnin investoinnin kokonaishinnaksi
muodostui lisä- ja muutostöineen yhteensä 111.672,34 euroa. Kokonaishintaan
on kirjattu hyvitykseksi Kemin seurakunnan musiikkityön urkujen korjaukseen
keräämät varat 1.500 euroa. Talousarvioon varattu määräraha 100.000 euroa (alv
24 %) ylittyi 11.672,34 eurolla. Ylitys voidaan kuitenkin rahoittaa investointiosaan
varatuista muista investoinneista (50.000 €). Koko toimintavuodelle varatut
investointimäärärahat pysyvät näin talousarvioon varatussa raamissa (295.000 €).
Kirkkohallituksen virastokollegio on 17.6.2020 antanut tarkennetun ohjeen:
”Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten
poistojen laskeminen”. Ohjeessa suositellaan urkujen poistoajaksi 10 – 20 vuotta.
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto merkitsee toimintasuunnitelman mukaisen Kemin kirkon urkujen
peruskorjauksen valmistuneeksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää korjattujen
urkujen poistoajaksi tasapoisto 20 vuotta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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34.
Hauta- ja reunakivien oikaisu ja reunakivien poistaminen Kemin seurakunnan hautausmailla
Kemin seurakunta laskuttaa hauta- tai reunakivien oikaisusta alla olevan
hinnaston mukaisesti. Laskuttavaan hintaan vaikuttaa oikaisuun käytetty työaika.
Tämän laskutusperusteen antaa hautaustoimen työnjohtaja työn valmistuttua
laskutettavaksi.
”Hautausmailla työsuorituksista perittävät korvaukset
Hautakiven oikaisu
Reunakiven oikaisu

50 – 100 €
50 – 100 €

Laskutus käytetyn työajan mukaisesti. Suuren työmäärän laskutus voi olla
suurempi
Reunakivien poisto

maksuton

Reunakivien poistamiseen vaaditaan hautaoikeuden haltijan kirjallinen lupa”
Kemin seurakunnan hautausmaiden työsuorituksista perittävät korvaukset on
edellisen kerran päivitetty 24.5.2011. Niitä on nyt täsmennetty reunakivien
poistamisen osalta kirjallisen luvan saamisella hautaoikeuden haltijalta. Tällä
varmistetaan, että reunakiviä ei poisteta virheellisen ilmoituksen perusteella.
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto hyväksyy täsmennetyt hauta- ja reunakivien oikaisu ja
reunakivien poisto-ohjeet. Täsmennetyt ohjeet tulevat voimaan 1.7.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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35.
Kemin seurakunnan hautamuistomerkkiohjeet
Kemin seurakunnan hautausmaiden hautamuistomerkkiohjeet on päivitetty
edellisen kerran päivitetty taloudellisessa jaostossa 2.12.2008 ja tulleet voimaan
1.1.2009. Vuosien kuluessa ohjeet ovat osittain vanhentuneet ja ne on syytä
uudistaa ajantasaisiksi. Hautausasioita hoitava toimistosihteeri ja hautausmaiden
työnjohtaja ovat yhdessä muuttaneet vanhoja ohjeita nykyaikaa ja
nykykäytänteitä vastaaviksi.
Alla uudistetut hautamuistomerkkiohjeet:
”HAUTAMUISTOMERKKIOHJEET
Kemin seurakunnan hautausmaille asennettavien hautamuistomerkkien osalta on
noudatettava hautaustoimen ohjesäännön määräyksiä.
Haudalle asennettavaksi sallitaan kivestä, metallista tai puusta valmistettu
muistomerkki.
Muistomerkkien enimmäiskoosta voidaan poiketa Kemin seurakunnan
kirkkoneuvoston päätöksellä.
Arkkuhaudan muistomerkit
Sallitaan 100 cm korkea ja 60 cm leveä muistomerkki kutakin 1 m
levyistä hautapaikkaa kohti kuitenkin niin, että kiven maksimi
leveys on 180 cm.
Uurnahaudan muistomerkit
Sallitaan 70 cm korkea ja 50 cm leveä muistomerkki kutakin 1 m
levyistä hautapaikkaa kohti.
Muistomerkin ollessa maksimikokoa jalustakivi saa ylittää enintään 5 cm:llä
muistomerkin alaosan leveyden ja vahvuuden mitat. Jalustakiven maksimisyvyys
sallitaan 35 cm.
Tyynykivi
Sallitaan 50 cm leveä ja 40 cm korkea tyynykivi.
Kukka-aitiot
Sallitaan jalustakiven levyinen kolmesta irrallisesta kivestä tehty
kukka-aitio, jonka etureuna saa ulottua enintään 70 cm
etäisyydelle muistomerkin jalustakiven takareunasta.
Reikäjalustojen asentaminen on kielletty.
Muistomerkin vahvuuden tulee olla riittävä muistomerkin korkeuteen nähden.
Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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Yli 60 cm korkeat muistomerkit on tapituksella kiinnitettävä muistomerkin
jalustaan.
Reunakiviä ei saa asentaa uutena hautana luovutettuihin hautapaikkoihin eikä
hautoihin, joissa niitä ei aiemmin ole ollut.
Nurmihauta-alueelle ei saa asentaa askellaattoja eikä muitakaan nurmikon
hoitoa haittaavia laitteita.”
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto hyväksyy uudet hautamuistomerkkiohjeet. Uudet ohjeet tulevat
voimaan 1.7.2021.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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36.
Tyhjän sylin muistopaasi
Marja-Leena Laitinen jätti yhdessä 17 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa
aloitteen.
” Kemin kirkkovaltuustolle
Aloite
Esitän kohteliaimmin, että seurakuntamme hankkisi lapsensa eri tavoin
menettäneille kirkkomaalle Tyhjän sylin muistopaaden.
Kovaa kaipausta lapsen menettämisen tai lapsettomuuden vuoksi tuntevalla on
tarve muistaa ja surra hiljentymällä turvallisessa paikassa.
Kemissä 7.12.2017 ”
Kirkkovaltuusto antoi 9.5.2019 kokouksessaan aloitteen uudelleen
kirkkoneuvostolle toimeenpantavaksi. Toimintasuunnitelmassa on varattu
määräraha vuodelle 2021 hankkeen valmistelua varten.
Kemin seurakunta viettää 120. juhlavuottaan 2022. Tyhjän sylin muistopaasi
pystytetään kirkkotarhaan juhlavuoden aikana. Muistopaaden sijoittumisessa
kirkkotarhaan on huomioitava hiljentymisen mahdollisuus ja saavutettavuus.
Muistopaaden on sovelluttava kirkkotarhaan kulttuurimiljöötä arvostaen.
Esitys khra:

Kirkkoneuvosto nimeää hankkeen suunnitteluun työryhmän, jossa on
kirkkoherra, talousjohtaja, sairaalapastori sekä kaksi neuvoston valitsemaa
luottamushenkilöä.

Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi työryhmään kirkkoherran, talousjohtajan,
sairaalapastorin, Miia Alasaarelan ja Matti Murasen.
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37.
Ansiomerkki vapaaehtoistoiminnasta
Kemin seurakunnan merkkipäiväsäännön mukaan ”pitkän ja ansiokkaan
toiminnan suorittaneita luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja
vapaaehtoistyöntekijöitä muistetaan erillisestä anomuksesta kirkkovaltuuston
myöntämänä seurakunnan omalla ansiomerkillä, kultaisella 30 vuodesta,
hopeisella 20 vuodesta ja pronssisella 10-vuodesta sekä/tai kirkollisen järjestön
valmistamilla kunnia- ja ansiomerkeillä.”
Katriina Kallio on aloittanut Kemin seurakunnassa pyhäkouluopettajana 1996 ja
toiminut vapaaehtoistyössä yhtäjaksoisesti erilaisissa tehtävissä, viimeisimmäksi
erityisesti seurakunnan maahanmuuttajatyön parissa. Kalliota on muistettu
pronssisella ansiomerkillä.
Esitys khra:

Neuvosto päättää anoa kirkkovaltuustolta seurakunnan hopeisen ansiomerkin
myöntämistä tehdystä vapaaehtoistyöstä Katriina Kalliolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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38.
Valmiussuunnitelma
Viranomaisten tulee huolehtia lakisääteisistä tehtävistään kaikissa olosuhteissa,
myös poikkeusoloissa. Yleiset säännökset varautumisesta poikkeusoloihin ovat
valmiuslaissa sekä väestönsuojelun osalta lisäksi pelastuslaissa. Pelastuslaissa on
lisäksi säännöksiä siitä, mitä jokaisen tulee tehdä turvallisuuden ja
toimintavalmiuden ylläpitämiseksi.
Kirkollisen valmiussuunnitelman kokonaisohjauksesta vastaa kirkkohallitus, jonka
julkaisussa Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje (23019), kuvataan
normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen periaatteita ja
käytännön toimia.
Valmiussuunnittelu käsittää organisaation toiminnan suunnittelun
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän
toiminnan varmistamiseksi.
Valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät periaatteelliset muutokset hyväksyy
seurakunnan kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto tarkistaa suunnitelman
toimikautensa jälkimmäisenä vuotena. Tekniset muutokset suunnitelmaan tekee
valmiuspäällikkö virkamiestyönä. Valmiussuunnitelma tulee päivittää tarvittaessa
ja kahden vuoden välein. Päivityksestä vastaa kirkkoherra.
Valmiussuunnitelma ja sen liitteet ovat salassa pidettäviä niiltä osin kuin niissä
ilmenee henkilöihin liittyviä salassa pidettäviä asioita (523/1999) tai
seurakuntaan liittyviä asioita, jotka julkisina haittaisivat seurakunnan toimintaa ja
turvallisuutta. Salassa pidosta on säädetty viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla.
Valmiussuunnitelmasta ja sen liitteistä saa antaa tietoja seurakunnan
työntekijöille ja muille yhteistyötahoille vain siinä laajuudessa kuin kunkin näiden
tehtävien hoitamisen kannalta on tarpeen.
Kemin seurakunnan uusi valmiussuunnitelma on tehty EraPro Oy:n Era Kurrosta
konsultoiden. Salassa pidettävä valmiussuunnitelma 2021 ja sen liitteet ovat
esityslistan liitteenä.
Esitys khra:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Kemin seurakunnan valmiussuunnitelman 2021
liitteineen ja lähettää sen tuomiokapituliin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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39.
Kirkkovaltuuston 6.5.2021 toimeenpanopäätökset
1. Tilinpäätös 2020
Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2020 ja myönsi tili- ja vastuuvapauden
tilivelvollisille.
Tilikauden ylijäämän 68.407,09 euroa kirkkovaltuusto päätti kirjattavaksi taseen
omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
Esitys taljo:

Merkitään tiedoksi. Ylijäämän kirjaaminen annetaan taloushallinnon tehtäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Tontinvuokrasopimus
Kirkkovaltuusto päättää, että Kemin seurakunta vuokraa omistamansa tontin
Sauvosaari, kortteli 123, tontti nro 7 Mikko Ruokoselle, Lotta Kristolle, Iines
Ruokoselle ja Anne Ruokoselle 30 vuodeksi alkaen 1.1.2021 ja lähettää päätöksen
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto antaa päätöksen tiedoksi asianosaisille ja lähettää päätöksen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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40.
Päällikkökokousten 7/2021
Pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa.
29. Katrinan Viranhaltijapäätös-lisäosa
31. Kesänuorisotyönohjaajat
32. Kesäteologi
33. Koulutus / Laitila Minna ja Pärkkä Hanna
34. Koulutus / Järvenpää Anne-Maria ja Raija Huhtaniska
35. Vuosiloma / Jestilä Teija
36. Peurasaaren kappelin sisäseinät
37. Testamenttiosakkeen myynti
38. Videotykki
39. Tiekirkko
Esitys taljo:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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41.
Seuraava kokous
Seuraava kokous torstaina 12.8.2021 klo 18.
Esitys khra:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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42.
Muut asiat
1. Oulun aluekeskusrekisteri
Kirkkoherra antoi infoa Oulun aluekeskusrekisterin yhteisjohtokunnan Teamskokouksesta, joka pidettiin 19.5.
2. Tulevan kesän toiminta
Kirkkoherra antoi infoa kesän toiminnasta. Kesän rippileirit pidetään alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti, säännölliset viikkohartaudet aloitetaan
koronarajoituksia noudattaen ja 30.5. alkaen jumalanpalveluksiin voi saapua
paikanpäälle 10 henkilöä.
3. Nimikkolähetti Teija Lievonen / Hanna-Kaisa Taanila
Hanna-Kaisa Taanilan terveiset nimikkolähetti Teija Lievosen Angolan lähetystyön
esittelystä Karihaaran koulun oppilaille.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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43.
Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet
Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan
nähtäville taloustoimistoon ja keminseurakunta.fi-sivuille 25.5.–8.6.2021.
Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
24.5.–8.6.2021.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
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: 32,33,36,37,39,40,41,42,43
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 30,31,34,35,38
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai
hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6
luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta
pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön
kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista 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:
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).
Pöytäkirjan pykälät:

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kemin kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkopuistokatu 11, Kemi
Postiosoite: Kirkkopuistokatu 11, 94100 KEMI
Sähköposti: kemin.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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. 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.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä oikaisuvaatimusajan 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.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Pöytäkirjantarkastajat:_____________________________________________________

