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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 
 

Aika  keskiviikkona 26.8.2020 klo 17.00 – 18.46 

Paikka  Olavinkulma, Olavinkatu 13 

 
Läsnä  Marttinen Arto kirkkoherra, puheenjohtaja 

Hirvonen Esa  jäsen (poistui klo 18.40 § 91 aikana, palasi 18.45  
  § 96 aikana) 
Koistinen Sirpa  jäsen 
Pihkala Arno  jäsen 
Pohjola Ritva  jäsen 
Pöntinen Raisa jäsen 
Rahkonen Tuula jäsen, varapuheenjohtaja 
Räty Pekka  jäsen,   
Vepsä Kari  jäsen 
Vitikainen Eero jäsen 
Mäkinen Kauko H. Raikaslehdon varajäsen 
 

Muut osallistujat Kärkäs Pekka  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Strömberg Mika kirkkovaltuuston varapj. 
Tiimo Pasi  talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 
 

Poissa  Raikaslehto Henna jäsen 
 
 
74 
Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja, kirkkoherra Arto Marttinen avasi kokouksen ja piti 
alkuhartauden. 
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75 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Esityslista on lähetetty sähköpostilla 19.8.2020. 

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla 
(KL 9: 2 §). 

Esitys:  Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenten lukumäärään nähden 
päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
76 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § 2 momentin mukaan pöytäkirjan tarkastaa 
kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, 
kirkkoneuvosto kokouksessaan. 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sirpa Koistinen ja Arno Pihkala.  
Pöytäkirja tarkastetaan hallintosihteerin huoneessa torstaina 27.8.2020 klo 
12.00. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 
77 
Ääntenlaskijoiden valinta 

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajat valitaan ääntenlaskijoiksi. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

78 
Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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79 
Kirkkoneuvoston jäsenmäärän vähentäminen 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkovaltuuston jäsenten luku määrätään seurakunnan väkiluvun perusteella 

(KL 9:2). Imatran seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten luku oli edellisellä 

valtuustokaudella 33, mutta uudella valtuustokaudella jäsenten luku on 27, 

koska seurakunnan jäsenten luku oli 1.1.2018 alle 20.000 (KJ 8:1). Vastaavaa 

vähennystä ei ole tehty kirkkoneuvoston kohdalla, koska vaaleilla valitulle 

uudelle kirkkovaltuustolle on annettu aikaa luoda oma näkemyksensä siihen, 

tuleeko kirkkoneuvoston jäsenten lukua vähentää. Tämän mahdollistaa se, 

että kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta, joten kirkkovaltuusto 

valitsee nelivuotisen toimintakautensa aikana kirkkoneuvoston kahdesti, 

ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden tammikuussa.  

Kirkkoneuvoston jäsenten nykyinen luku on kymmenen. Kirkkoneuvoston 

jäsenten luvun tulee olla parillinen. Seuraava parillinen luku on kahdeksan. 

Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se käy kokouksessaan 

14.10.2020 keskustelun siitä, onko tarvetta vähentää kirkkoneuvoston 

jäsenten luku kymmenestä kahdeksaan. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

80 
Uuden Kirkon virka- ja työehtosopimusratkaisun 2020 – 2022 keskeinen sisältö 

Valmistelija ja esittelijä: palkka-asiamies Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Evankelis-luterilaisen kirkon sopimusalalla on sovittu uusista virka- ja 
työehtosopimuksista. Uuden virka- ja työehtosopimuksen keskeinen sisältö 
on seuraava: 

Sopimuskausi ja sopimuksen kustannustasoa nostava vaikutus 

Sopimuskausi on 23 kuukautta 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuksen 
palkantarkistusten keskimääräinen palkkakustannusten tasoa nostava 
vaikutus koko kirkon tasolla seuraa niin sanottua yleistä linjaa ja on yhteensä 
3,0 % kahtena sopimusvuonna (1,4 % + 1,6 %). 
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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. 

Tuntipalkkajärjestelmä 

Seurakunta tarkistaa tuntipalkkaisten perustunti- ja urakkapalkkoja sekä lisiä 
1,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.8.2020 ja 1,6 %:n suuruisella 
yleiskorotuksella 1.5.2021 lukien. Liitteen 1 tuntipalkkaisten 
palkkahinnoitteluita on tarkistettu vastaavasti. 
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Eräät muut palkat ja palkanlisät 

Allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n 2.4-kohdan perusteella seurakunta tarkistaa 
1.8.2020 lukien 1,4 %:lla ja 3 §:n 3.4-kohdan perusteella 1,6 %:lla 1.5.2021 
lukien mm. nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden 
sopimuksen mukaan määräytyviä palkkoja sekä eräitä kirkon keskusrahaston 
varoista suoritettavia palkkioita. Vastaavat tarkistukset on tehty liitteeseen 1 
sisältyviin palkkoihin. 

Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset sekä ns. ruokaraha 

Pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle maksettavaa korvausta 
korotetaan 1.8.2020 lukien 3,0 %:lla seuraavaan täyteen euroon pyöristäen. 
Kirkon luottamusmiessopimuksen mukainen ns. ruokaraha tarkistetaan 26 
euroon kultakin kurssipäivältä 1.8.2020 lukien. Tarkistetut korvaukset 
sisältyvät KirVESTES:n liitteeseen 1. 

  Tekstimuutokset 

Sopimusratkaisu sisältää uuden työaikalain sekä ns. Kiky-tuntien poistamisen 
seurauksena runsaasti muutoksia työaikalukuun sekä myös työajattomien 
hengellisen työn viranhaltijoiden/työntekijöiden määräyksiin. Lisäksi on tehty 
eräitä muita sisällöllisiä tekstimuutoksia. 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee KirVESTES 2020 – 2022 sopimusratkaisun keskeisen 
sisällön tiedoksi. 

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi.  

Talousjohtaja tekee ylimmän johdon 1.5.2021 alkavista korotuksista pykälän 
tammikuun 2021 kirkkoneuvoston kokoukseen. 
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81 
Eroanomus 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

 

82 
Seurakuntamestarin (suntion) tehtävänkuvaus tarkistaminen 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Seurakunnan hallinnon mapeista löytyy kolmea erilaista tehtäväkuvausta 
virkasuhteisille seurakuntamestareille (suntioille). Ne ovat peräisin aluemalli -
ajalta, koska vanhimmat ovat 1980 -luvulta ja uusimmat 1990 -luvulta. 
Virkasuhteisten seurakuntamestarien (suntioiden) tehtävänkuvaus on 
järkevää yhtenäistää ja tehdä yksi ja sama kuvaus molemmille jäljellä oleville 
suntioille. 

Esityslistan liitteenä päivitetty virkasuhteisten seurakuntamestarin 
tehtäväkuvauslomake, joka voimaan astuessaan korvaisi aikaisemmat kolme 
erilaista. 

Esitys: Kirkkoneuvosto vahvistaa uuden seurakuntamestarin (suntion) 
tehtäväkuvauslomakkeen. Se astuu voimaan heti ja korvaa entiset. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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83 
Seurakuntamestarin (suntion) viran haettavaksi julistaminen 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Imatran seurakunnassa on kesästä 2018 asti ollut vain kaksi suntiota 
(seurakuntamestaria). Jäljellä olevista suntioista toinen eläköityy vuoden 
2021 alkupuolella. Yhdellä suntiolla kaikista kolmea kirkkoa palvelevista 
tehtävistä suoriutuminen on mahdotonta – tiukkaa on tehnyt kahdellakin. 

Haku käynnistettäisiin välittömästi ja virassa aloitus tapahtuisi lokakuussa tai 
sopimuksen mukaan myöhemmin. 

Esitys: Kirkkoneuvosto avaa seurakuntamestarin viran haettavaksi. Palkkaus 
vaativuusryhmän 401 mukaisesti. Virkaa hakeneet haastattelee työryhmä, 
johon kuuluvat talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, hallintosihteeri ja yksi 
luottamushenkilöjäsen.  

Päätös: Kirkkoneuvosto avasi seurakuntamestarin viran haettavaksi. Palkkaus 
vaativuusryhmän 401 mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti, että virkaa hakeneet 
haastattelee työryhmä, johon kuuluvat talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö, 
hallintosihteeri ja kolme luottamushenkilöä Pekka Kärkäs, Mika Strömberg ja 
Esa Hirvonen. 

 

84 
Merkkipäiväohjeen hyväksyminen 

Valmistelijat: talousjohtaja Pasi Tiimo ja kirkkoherra Arto Marttinen  
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Sekä henkilökunnan että luottamushenkilöiden muistamisen ohjenuorana 
käytettävää Merkkipäiväohjetta on hienokseltaan päivitetty ja se on 
esityslistan liitteenä. Edellinen oli vuodelta 2013. Vuoden 2013 
merkkipäiväohje on nähtävänä kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan päivitetyn Merkkipäiväohjeen. 
Se astuu voimaan heti ja korvaa edellisen.  

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

  



IMATRAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA   5/2020 9 (18) 
Kirkkoneuvosto 
   26.8.2020 

 

 

85 
Katsaus seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen 1 – 7/2020 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Koronan vaikutuksen suuruutta seurakunnan verotulojen lopullisiin kertymiin 
on vielä vaikea ennustaa, mutta varmaa on, että vaikutus tulee olemaan 
negatiivinen. Heinäkuun loppuun mennessä ollaan verotuloissa vajaat 130 
tuhatta euroa viime vuotta jäljessä. Vuoden 2020 talousarviossa ei ollut 
myöskään kiinteistöjen korjauksiin varattu määrärahaa. Meneillään olevalla 
tilikaudella eteen on kuitenkin tullut kaksi ennalta suunnittelematonta 
hätäkorjausta: Tainionkosken pappilan katto ja Päivärannan auditorion 
takaseinä, joista aiheutui tälle tilikaudelle yhteensä noin 300.000 euron 
ylimääräinen toimintakulujen lisäys. Näin ollen budjetoitua alemmas jäävät 
verotulot ja budjetoitua suuremmiksi muodostuneet toimintakulut tekevät 
sen, että tilikaudesta on muodostumassa alijäämäinen, vaikka se budjetoitiin 
reilut 100.000 e ylijäämäiseksi. 

Liitteenä kirjanpidon väliajo 1 – 7/2020, joka käydään tarkemmin läpi 
kokouksessa. 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee taloudellisen tilanteen 1 – 7/2020 tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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86 
Asunto-osakelahjoituksen vastaanottaminen tai vastaanottamatta jättäminen 

Valmistelija ja esittelijä:  talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Imatralta lähtöisin olevat, mutta nyt jo muualla asuvat, iäkkäät sisarukset 
olisivat halukkaita lahjoittamaan seurakunnalle omistamansa asunto-
osakeyhtiön osakkeet. Heidän vuokralaisensa osti omakotitalon ja asunto jäi 
tyhjilleen. Teräshaka -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot 1 – 778 
oikeuttavat 85 m2:n suuruisen, 4 h + k, ensimmäisessä kerroksessa 
osoitteessa Ensontie 45 55610 IMATRA, sijaitsevan huoneiston hallintaan. 
Lahjoitettaviin osakkeisiin kohdistuu remonttilainaa n. 33.000 euron verran. 
Huoneiston käypä arvo nykyasussaan liikkuu arviolta enintään 35.000 
eurossa. Remonttia olisi hyvä tehdä ainakin keittiön osalta, jonka jälkeen 
asuntoon tulisi hakea vuokralaista. 

Lahjoituksesta ei koidu seurakunnalle veroseuraamuksia. Seurakunnan 
kiinteistöstrategiaan ei kuulu kiinteän omaisuuden (esim. kiinteistöt) määrän 
kasvattaminen. Asunto-osakeyhtiön osakkeet laskettaisiin kuitenkin 
irtaimeksi käyttöomaisuudeksi. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Imatran seurakunta ei vastaanota 
lahjoituksenakaan asunto-osakeyhtiön Teräshakan osakkeita numeroita 1 – 
778. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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87 
Tainionkosken kirkon urkujen remonttitarjouksen hyväksyminen 

Valmistelija: musiikin työalajohtaja Ismo Vänskä  
Esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Tainionkosken kirkon urut ovat vaatineet korjausta jo pidemmän aikaa. 
Kanttorit ovat ajoittain olleet pinteessä niiden kanssa, kun ne alkavat 
renkkaamaan kesken soiton. Urut ovat olleet epäluotettavat eikä näin saisi 
olla.  

Työalajohtaja Ismo Vänskä pyysi syksyllä 2019 tarjouksen Urkurakentamo 
Veikko Virtanen Oy:ltä urkujen peruskorjauksesta, joka olisi toteutettu 
korjausinvestointina samaan aikaan nyt jo tehdyn kirkon ulkopuolisen 
peruskorjausremontin kanssa. Urkurakentamon kiireisen työtilanteen vuoksi 
urkuremontti ei samaan aikaan onnistunut. Se antoi kuitenkin tarjouksen ja 
kertoi, että remontti voitaisiin heidän puolestaan toteuttaa syksyllä 2020.  

Tehtäväksi esitetyt työt olivat: 
- soittopöydän kaikkien soitto- ja hallintakoneiston membraanien 

uusiminen n 800 kpl (määrä muodostuu alkuperäisistä 
huonokuntoisista pusseista ja peruskorjauksessa käytetyistä 
huonokuntoisista ja huonosti liimatuista pusseista) 

- soittopöydän koppelilaatikoiden kansien tiivisteiden poisto 
- pohjaluukut: irrotus ja tiivisteiden (n. 20 kpl) uusinta 
- isojen palkeiden nahoitusten korjaus/uudelleennahoitus 4 kpl 
- Quarta uudet diskanttipillit ja uudelleenäänitys 
- Oboe 4’ uudelleenäänitys 
- muut äänikerrat: äänityksen korjaus ja viritys 
- soittopöydän ja penkin maalattujen osien kunnostus 

Edellä   

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n 
tarjouksen arvoltaan n. 42.000 e (sis. ALV) toteutettavaksi 
korjausinvestointina. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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88 
Talousarvioraamit 2021 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:n mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja 
talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon 
periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. 

Talousarvioraamitukseen pyritään ennakoimaan tulevan vuoden tulot ja 
sopeuttamaan niihin menot. Virallisia ennusteita esimerkiksi 
Keskusrahastomaksuista ei ole saatu, vaan raamittelu perustuu sen kuten 
muidenkin veroluonteisten erien osalta arviointiin. 

Koronatilanteen mukanaan tuomat haasteet ensi vuodelle ja siitä eteenpäin 
ovat pitkälti arvoitus. Talousarvioraameissa asiaa on pyritty ottamaan 
huomioon ainakin verotulokertymiä arvioitaessa. Toimintatuotot on tehty 
sillä oletuksella, että korona ei ole sulkenut paikkoja ja pysäyttänyt tuottoja 
vaan toiminta pyörii normaalisti. Menoihin on sisällytetty ne erät, jotka on 
hoidettava, oli koronaa tai ei.  

Peruslinjaukset suurimmille meno- ja tuloerille vuoden 2021 
talousarvioon näyttävät seuraavilta:   

Henkilöstömenot 
Henkilöstömenot ovat vuosien 2016 ja 2020 välillä laskeneet 3,8 Me:n tasolta 
3,4 Me:n tasolle. Yleiskorotusten ja Suorituslisävarauksen vuoksi laskeva 
trendi on nyt pysähtynyt. Kesäkuussa 2020 sovitut 
yleiskorotukset huomioiden vuodelle 2021 tullaan budjetoimaan noin 
3,48 Me. Eläköitymisiä vuodelle 2021 on tiedossa yksi, mutta hänen tilalleen 
on pakko palkata jatkaja. Myös Suorituslisävaraus on säilymässä toistaiseksi. 

Kiinteistöt 
Korjausmäärärahoja ei vuodelle 2021 ole mahdollista budjetoida minkään 
rakennuksen remontti-investointiin. Tainionkosken pappilan yllättäen eteen 
tullut ja ennalta budjetoimaton kattoremontti keväällä 2020 aiheutti sen, 
ettei uusiin edes tarvittaviinkaan remontteihin ole mahdollista ryhtyä. 
Mahdolliset pakolliset hätäkorjaukset on eteen tullessaan pakko tehdä ja ne 
on sitten taas kirjattava kuluiksi.  

Yksi pakollinen kuluerä liittyy Seurakuntakeskus -kiinteistöön, josta aiheutuu 
tyhjilläänkin kuluja aina siihen asti, kun se on olemassa. Purkuun tarvittava 
määräraha täytyy budjetoida 2021 talousarvioon siltä varalta, että kiinteistöä 
päästäisiin purkamaan tuon toimintavuoden aikana. Kaavamuutosprosessi 
etenee myötätuulessa seurakunnan itsensä eteenpäin viemänä ja valmistuu 
näillä näkymin vielä vuoden 2020 aikana.  
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Toiminnan tuotot 
Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän ensi vuonna lähemmäs 900.000 euroa, 
joka on hieman enemmän kuin kuluvana vuonna. Ensi vuonna on myös 
tarkoitus toteuttaa pientä Metsäsuunnitelman mukaista puunmyyntiä. Myös 
palvelujen hintatarkistuksia saatetaan joutua tekemään jo vuoden 
sisään. Kuitenkaan mitään merkittäviä kertaluontoisia myyntituloja esim. 
kiinteistöjen myynneistä tai vastaavista ei ole näköpiirissä.  

Toiminnan kulut 
Työalakohtaiset määrärahat säilytetään vuoden 2020 budjetoidulla tasolla. 
Mikäli pakollisia kustannuksia nostattaviin kuluihin on jollain työalalla 
tarvetta, pohditaan niiden mahdollistaminen tapauskohtaisesti yhdessä 
työalajohtajan kanssa. Poistojen määrän hienoinen nousu huomioidaan.  

Kirkollisvero 
Kirkollisverokertymäksi seurakunnalle tullaan vuodeksi 2021 budjetoimaan 
4.800.000 euroon. Pienennystä kuluvasta vuodesta 50.000 e. 

Myös valtionosuus budjetoidaan pienenemään arviolta 510.000 euroon.  

Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavat talousarviovuotta 2021 koskevat 
periaatteet:  

* henkilöstömenojen kokonaiskustannukset palkankorotukset huomioiden 
enintään 3,48 miljoonaa euroa  
* toimintatuottoja (ulkoisia) arvioidaan kertyvän 0,9 Me  
* toimintakulujen ylimääräiseen 0,25 Me:n kasvuun varaudutaan 
seurakuntakeskuksen purkamisen vuoksi 
* työalakohtaiset määrärahat samat kuin vuoden 2020 budjetissa  
* vuoden 2021 talousarviosta tulee muodostumaan alijäämäinen 
 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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89 
Suomi.fi -sähköisen tunnistautumisen valtuutusoikeuden haltijan nimeäminen 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 5050 7460 

Viranomaisten (Kela.fi, Vero.fi, Palkka.fi jne.) erilaisissa sähköisissä palveluissa 
asiointiin tarkoitettu sähköinen Katso -tunnistuspalvelu lakkaa olemasta 
31.12.2020. Sen korvaa Suomi.fi -tunnistuspalvelu. Tähän palveluun 
kitkattomasti siirtymistä varten julkisten alojen työnantajien toivotaan kunkin 
saattavan oman organisaationsa valtuutusoikeudet kuntoon hyvissä ajoin. 
Valtuutusoikeuksilla korvataan Katsossa olevan Katso -pääkäyttäjärooli. Jotta 
henkilö voisi valtuuttaa Suomi.fi -palvelussa julkisen alan työnantajan 
puolesta, hänellä tulee olla organisaation myöntämä valtuutusoikeus 
rekisteröitynä Suomi.fi -palveluun. Suomi.fi -palveluun avattiin kesäkuussa ns. 
Virkailijavaltuuttamispalvelu, jonka avulla julkisen alan työnantajat voivat 
hakea työntekijöilleen valtuutusoikeuksia Suomi.fi -valtuuksiensa hallintaan. 

Kohta poistuvassa Katso -tunnistautumispalvelussa Imatran seurakunnan 
osalta pääkäyttäjärooli oli pääkirjanpitäjä Sari Villasella ja hän pystyi 
tarvittaessa edelleen antamaan oikeuksia palveluun muille työntekijöille. 

Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että tehdään Suomi.fi -palveluun 
rekisteröintihakemus ja pääkäyttäjärooli annetaan pääkirjanpitäjä Sari 
Villaselle. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

 

90 
Kolehtisuunnitelma 4.10. - 31.12.2020 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Esityslistan liitteenä on kolehtisuunnitelma ajalle 4.10. - 31.12.2020. 

Esitys:  Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 4.10. - 31.12.2020. 

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 
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91 
Verotulokertymä 1-7/2020 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Seurakunnalle on tilitetty verotuloja vuonna 2020 seuraavasti:  

 Kirkollisvero Valtionosuus 

TA 2020 4.850.000 € 512.450 € 

Keskim. kert. 7 kk 2.829.167 € 298.929 € 

Kert. 1-7/2020  3.220.702 € 303.492 € 

Tot.-% (keskim. -%) 66,4 % (58,3 %)  59,2 % (58,3 %) 

Ylitys / - Alitus (€) 391.535 € 4.563 € 

Kert. 1-7/2019 3.349.400 €  

 Muutos ed. vuod. 
vast. ajank. €/% 

-128.698 € / -3,8 %  

 

Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi verotulokertymät. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
Esa Hirvonen poistui § 91 aikana.  

 

92 
Kirkkoherran päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä: kirkkoherra Arto Marttinen p. 040 522 0741 

Kirkkoherra on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 8.6.-
17.8.2020 nrot 60-79. 

Esitys: Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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93 
Talousjohtajan päätösluettelo 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Talousjohtaja on tehnyt liitteenä olevien luettelojen mukaiset päätökset 21.7. 
– 19.8.2020 nrot 21 – 24. 

Esitys: Tehty päätös merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

94 
Saapuneet kirjeet ja asiakirjat 

Valmistelija ja esittelijä: talousjohtaja Pasi Tiimo p. 040 505 7460 

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
(https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-
yleiskirjeet) 

Yleiskirje 16/2020 
Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa 
 
Yleiskirje 17/2020 
Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien 
hoidettavaksi vuoden 2021 alusta 
 
Yleiskirje 18/2020 
Kirkkohallituksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten määräysten 
voimassaolo 
 
Kirkon työmarkkinalaitoksen kirjeet: 
(https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet) 

Yleiskirje A 4/2020 
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022 
 
Yleiskirje A 5/2020 
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan 

  

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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Yleiskirje A 6/2020 
Muutos luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan 
 

Yleiskirje A 7/2020 
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 
95 
Muut esille tulevat asiat  

Muita asioita ei ollut. 

96 
Seuraava kokous Kirkkoneuvosto seuraava kokous on Tainionkosken kirkossa 23.9.2020 klo 17.  

Esa Hirvonen palasi kokoukseen § 96 aikana. 

97 
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan liitetään kirkkolain 24 luvun mukainen 
valitusosoitus ja päätti kokouksen klo 18.46 

 
 
 
 
Arto Marttinen  Pasi Tiimo 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 

 
 

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 27.8.2020 
 
 
 
 
Sirpa Koistinen   Arno Pihkala 
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Pöytäkirja on asetettu nähtäville 28.8.2020 ja se pidetään KL 25 luvun 3 § mukaisesti nähtävänä 29.8. –
11.9.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina. 

 
 
 
 

Sirpa Kauppinen 
hallintosihteeri 

 
 


