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PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUKSET
Anneli Parkkonen
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Mikko Juvonen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkistusaika:

NÄHTÄVILLÄOLO

AIKA JA PAIKKA:
Kirkkoherranvirastossa 16.9.2020
– 15.10.2020
Osoitteessa
Keskuskatu
26,
Kontiolahti

TODISTAA

Ilmoitustaulun hoitaja
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Kirkkovaltuusto

KOKOUSKUTSU

Kontiolahden seurakunnan kirkkovaltuuston kokous
pidetään seurakuntakeskuksella, Keskuskatu 26
Tiistaina 15.9.2020 klo 18:00 kahvit klo 17.30.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
21 § Kokouksen avaus
22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
24 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
25 § Pappilan myynti
26 § Tilinpäätös 2019
27 § Veroprosentti vuodelle 2021
28 § Muut asiat
29 § Ilmoitusasiat
30 § Kokouksen päätös

Kontiolahdella 8.9.2020

Anneli Parkkonen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai
valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkistamisen jälkeen yleisesti
nähtävänä siten, kuin siitä on seurakunnan tai seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu (KL 25 luku 3 § 1 mom.).
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL
25 luku 3 § 4 mom.).

Pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 pv 16.9. – 15.10.2020
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21 §
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus (kirkkovaltuuston
työjärjestys 3 §).

22 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 § perusteella pidetään nimenhuuto. Kun
nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti
koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuutetut istuvat puheenjohtajan
määräämässä järjestyksessä (kirkkovaltuuston työjärjestys 6 §).
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (kirkkojärjestys 8 luku 5 § 2
mom.).
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, ellei erityiset syyt ole
esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston
kokousta (kirkkovaltuuston työjärjestys 8 §).
Kutsu ja asialista sekä esityslista on lähetetty valtuutetuille 8.9.2020.
Kokouksesta on ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla 8.9.2020.
Kirkkolain 7 luvun 4 § mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Puheenjohtajan esitys: Pidetään nimenhuuto. Todetaan kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus.
Kirkkovaltuuston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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23 §
Pöytäkirjantarkastus, nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen
Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7 luku 6 §).
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa
toimivat ääntenlaskijoina (kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §). Valtuusto voi
erikseen päättä, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston päätökset on saatettava
seurakunnan jäsenille yleisesti tiedoksi panemalla päätökset tai ilmoitus
niistä julki seurakunnan ilmoitustaululle, elleivät asiat ole lain mukaan
salassa pidettäviä. Pöytäkirja tai ilmoitus siitä on oltava nähtävillä koko
muutoksen-hakuajan. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää, valitusaika 30
päivää.
Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka
tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina. Todetaan, että kirkkovaltuuston
pöytäkirja on nähtävillä 16.9. – 15.10.2020 ja nähtävillä olosta on ilmoitettu
8.9.2020 ilmoitustaululla.
Kirkkovaltuuston päätös:

14 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 § mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto
toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Puheenjohtajan esitys: Kokouksen asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuuston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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25 §
Pappilan myynti
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503

Kirkkoneuvosto 25.5.2020 82 §
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 18.1.2017 16 §:ssä Kontiolahden seurakunnan
kiinteistöstrategian, jossa todetaan, että Pappila kuuluu niiden kiinteistöjen
joukkoon, joista voidaan luopua.
Kaavamerkintä tontille on AO/s, eli alue jolla kulttuuriympäristö tulee säilyttää.

1.) Rakennuspaikka: Myytäväksi suunniteltu Pappilan kiinteistö, noin 7500m2
2.) Rakennuspaikka: Seurakunnalle jäävä omakotitalon vuokratontti noin
2500m2
3.) Maisema-alue: Tarjotaan ostajalle mahdollisuutta ostaa aluetta niin, että
järvimaiseman näkyminen olisi uuden omistajan hallinnassa. Alue on
lähivirkistysaluetta (VL), eli siinä ei ole rakennusoikeutta ja kunnalla on
oikeus lunastaa tuo alue, noin 5500m2
Pappilasta on pyydetty toukokuussa 2020 kolmelta eri kiinteistövälittäjältä hintaarviot. Saadut arviot ovat 200 000 €, 220 000 € ja 250 000 €.
Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Kiinteistölle on tilattu kuntokartoitus, jonka tehtävänä on tuottaa ostajalle
perusteltu näkemys kiinteistön kunnosta ja siten turvata myyjän etua kaupan
toteuduttua.
Kontiolahden seurakunta on asettanut kaksi kiinteistöä myytäväksi
huutokauppasivuston kautta ja molemmista näyttäisi kaupat toteutuvan.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
laitetaan Pappilan kiinteistö myyntiin huutokauppasivustolle. Huutokaupassa
myyjä pidättää oikeuden hylätä korkein tarjottu hinta.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Kirkkovaltuusto 2.6.2020 16 §
Seurakunnan omassa toiminnassa Pappilan rakennuksille ei ole käyttöä.
Pappilan kustannuspaikalle kirjanpidossa osoitetut tulot ja kulut vuosilta
2018 ja 2019 osoittavat, että vähimmilläänkin Pappila rasittaa seurakunnan
tulosta yli kymmenentuhatta euroa.
TP edellinen vuosi
2018
Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat

Toteuma
2019

4 920,00

4 920,00

Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut

240,00

240,00

Sähkömaksut

273,75

300,00

-3 646,81

0,00

Muu talotekniikka

-175,81

-692,10

Sähköhuollot

-151,70

0,00

Hälytys-/hätäkeskusten vuosimaksut

-470,53

-260,40

-1 763,52

-1 897,71

Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut

-487,60

-78,00

Omaisuusvakuutukset

-268,40

-212,97

Lämmitys

-5 785,24

-5 932,27

Sähkö

-1 409,50

-1 362,98

Vesi

-371,11

-373,43

Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet

-268,71

-2,59

Kiinteistövero

-413,12

-419,70

0,00

-101,72

-4 712,07

-4 712,07

Rakennusten rakentamis- ja
kunnossapitopalvelut

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Muut kulut
Poistot rakennuksista

-14 490,37 -10 585,94

Tulos

Rakennuksilla on myös korjausvelkaa, joten kiinteistön arvon ylläpito vaatisi
lisäksi jatkuvia investointeja. Rakennuskantaa vähentämällä seurakunnan
resursseja voidaan kohdistaa seurakuntalaisia palvelevaan toimintaan.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto päättää
1. hakea tonttijaon muutosta, niin että omakotitalon alue muodostaa oman
rakennuspaikkansa, joka ei kuulu myytävään alaan ja
2. asettaa Pappilan kiinteistön myyntiin huutokauppasivustolle pohjahinnalla
180 000 € siten, että kirkkovaltuusto pidättää oikeuden hylätä korkein
tarjottu hinta ja
3. tarjota ostajalle mahdollisuutta lunastaa asemakaavassa
lähivirkistysalueeksi osoitetulta alueelta maata käypään hintaan niin, että
ostaja maksaa lohkomiskulut.
Kirkkovaltuuston päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi yksimielisesti
Kirkkoneuvosto 2.9.2020 130 §
Huutokaupat.com sivustolla järjestetyssä huutokaupassa ei saatu yhtään
tarjousta. Huutokaupan ollessa vielä käynnissä seurakunnalle tehtiin 151 000
euron tarjous puhelimitse. Myöhemmin seurakunnalle tehtiin suulliset
tarjoukset 166 666,66 euroa ja 182 000 euroa. Kirkkoneuvosto keskusteli
tarjouksen tasosta kokouksessaan 18.8.2020. Keskustelussa todettiin, että
tarjousten taso ei ole vielä riittävä.
Kontiolahden seurakunnalle Pekka Kettunen ja Tuija Jormanainen ovat
tehneet 26.8.2020 200 700 euron tarjouksen (LIITE 1) siten että se sisältää
varsinaisen Pappilan kiinteistön 196 000 euroa ja Pappilan kiinteistöön
rajoittuvan, noin 3ha maa-alueen 4 700 euroa. Maa-alasta on erillinen hintaarvio LIITE 2.
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön
valmistelemaan kiinteistön määräalan sekä siihen liittyvän maa-alan
myymistä saadun 200 700 euron tarjouksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistökaupassa ostaja vastaa tontin
lohkomisesta, lainhuudosta ja puolesta kaupanvahvistamisesta aiheutuneista
kuluista sekä varainsiirtoverosta.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan kauppakirjan
asiasta.
Kirkkoneuvosto esittää kaupan hyväksymistä kirkkovaltuustolle ja edelleen
vahvistettavaksi kirkkohallituksessa.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto 15.9.2020
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 18.1.2017 16 §:ssä Kontiolahden
seurakunnan kiinteistöstrategian, jossa todetaan, että Pappila kuuluu niiden
kiinteistöjen joukkoon, joista voidaan luopua.
Kontiolahden seurakunnalle ovat Pekka Kettunen ja Tuija Jormanainen
tehneet tarjouksen (LIITE 1) pappilan määräalan ja siihen liittyvän 2,6 ha
maa-alan ostamisesta.
Pappilan tontti on kokonaisuudessaan noin 10 000m2. Alla olevassa kuvassa
numerolla 1 merkitty alue jää seurakunnan omistukseen. Numerolla 2 oleva
alue on kaupan kohteena oleva noin 7 500m2 kokoinen määräala. Numerolla
3 kuvaan on merkattu tarjouksen toisena osana oleva noin 2,6ha maa-alue.

Pappilan määräalasta on pyydetty toukokuussa 2020 kolmelta eri
kiinteistövälittäjältä hinta-arviot. Saadut arviot ovat 200 000 € (LIITE 2),
220 000 € (LIITE 3) ja 250 000 € (LIITE 4).
Lisäksi määräalaan liittyvästä 2,6 ha metsämaasta on elokuussa 2020
pyydetty arvio metsäasiantuntijalta. (LIITE 5)
Pappilasta on laadittu kuntoarvio (LIITE 6), jonka tehtävänä on osoittaa
kiinteistön kunto ja keskeiset riskirakenteet.

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Pekka Kettusen ja Tuija Jormanaisen ostotarjouksen, jonka
kokonaishinta on 200 700 € sisältäen a.) 196 000 € tarjouksen Pappilan
määräalasta ja b.) 4 700 € tarjouksen määräalaan liittyvästä noin 2,6 ha maaalasta, ja myydä Pappilan määräalan ja siihen liittyvän noin 2,6 ha maaalueen Pekka Kettuselle ja Tuija Jormanaiselle tai heidän edustamalleen
taholle niin, että ostaja vastaa tontin lohkomisesta, lainhuudosta ja puolesta
kaupanvahvistamisesta aiheutuneista kuluista sekä varainsiirtoverosta.
2. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi,
3. todeta päätöksen syntyneen määräenemmistöllä ja
4. todeta päätöksen olevan ehdollinen, kunnes kiinteistökauppaa koskevat
päätökset ovat saaneet lainvoiman.
Kirkkovaltuuston päätös:

Täytäntöönpano

Valtuusto

Neuvosto

Johtokunta

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanpitäjä
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26 §
Tilinpäätös 2018

Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503
Kirkkoneuvosto 16.6.2020 93 § Tilinpäätös 2019
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 § mukaan seurakunnan on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös. Tilinpäätös koostuu tilinpäätöksestä ja tilinpäätöstä
varmentavista asiakirjoista. Tilinpäätöksen tulee sisältää toimintakertomus,
tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja
tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. (KJ 9:5§, KJ 15:6 §).
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja
talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. (KJ 15:6 §).
Toimenpide-ehdotus tilikauden tuloksen käsittelemiseksi on kirjattu
tilinpäätökseen.
Päätösvaltaisen kirkkoneuvoston ja talouspäällikön tulee allekirjoittaa
tilinpäätös tilintarkastajaa varten. Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvosto
esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti
liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. (KJ 15: 5 § 4 mom.)
Tilinpäätös käsitellään liitteenä (LIITE 1) olevan tilinpäätösasiakirjan
mukaan. Esityslistalle on koostettu keskeisimmät tilinpäätöksen luvut.
Tilinpäätöksen keskeiset luvut

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot ja valtion
rahoitus
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos

2018

TA2019

2019

TA2020

TS2021

108.589
-2.623.647
-2.515.058
2.616.411

246.550
-2.339.750
-2.093.200
2.710.000

144.108
-2.326.591
-2.182.482
2.728.001

420.940
-2.223.870
-1.802.930
2.583.000

338.240
-2.168.920
-1.830.680
2.580.000

-141.827
-200.630
-342.457

310.300
-246.179
64.121

248.553
-214.612
33.940

459.270
-303.376
155.893

435.820
-303.376
132.443

2016/12
11344

2017/12
11249

Seurakunnan jäsenkehitys
Jäseniä

2013/12
11474

Täytäntöönpano

2014/12
11490

Valtuusto

2015/12
11494

Neuvosto

Johtokunta

2018/12
11122

Otteen oikeaksi todistaa:
___/___20___

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

2019/12
10941

Pöytäkirjanpitäjä
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Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Jäsenet
toimintatuottojen osuus
toimintakuluista %
Vuosikatteen osuus
poistoista (negatiivinen-) %
Vuosikate eur/jäsen
(negatiivinen-)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

muutos

11474

11490

11494

11344

11249

11122

10941

-181

26,9

8,8

7,4

18,75

6,52

4,14

6,19

2,05

533,3

24

4,8

298,02

86,53

-70,69

115,81

186,5

58

3,7

0,8

48,1

21,25

0

22,71

22,71

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.
Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

muutos

49

44

17

3038

133

-7,71

15,49

-140,71

109

87

86

171

179
9445,91

155
-12,35

38,11
3,37

-24
-9458,26

Investointien tulorahoitus %
Rahavarojen riittävyys, pv
Lainanhoitokate

Rahavarojen riittävyys näyttäisi laskeneen radikaalisti, mutta tunnusluku on alhainen
seurakuntakeskuksen investointimenon vuoksi.
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten
maksuun. Kun tunnusluku on yli yhden, tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.
Tase ja tunnusluvut

Jäsenet
Omavaraisuusaste %
Rahoitusvarallisuus eur/jäsen
Suhteellinen
velkaantuneisuus %
Lainat jäsentä kohti (euroa)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

muutos

11474
93,5

11490
94,2

11494
93,6

11344
94,09

11249
93,23

11122
63,24

10941
64,23

-181
0,99

39

35

32

83

92

-75,06

-195,3

-120,24

11,4

11

11,8

10,5

13,66

107,74

98,61

-9,13

0

0

0

0

0

236,15

224,42

-11,73

Omavaraisuusaste kertoo seurakunnan vakavaraisuudesta. Omalla rahalla rahoitetun omaisuuden
osuus on pienentynyt seurakuntakeskuksen rakentamisen myötä.
Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista
tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
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Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen
Merkittäviä talousvaikutuksia voidaan ennakoida syntyvän korona-pandemian vuoksi. Seurakunnan
verotulokertymä jäänee ennustetta alemmaksi ainakin vuonna 2020. Lisäksi on oletettavissa, että
talouden hidastumisella on vaikutusta vielä suunnitelmavuosille 2021 ja 2022.
Seurakunnan sijoitusvarallisuus koostuu pääasiassa metsistä, joiden arvoon ei ole odotettavissa
merkittävää muutosta.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen ja
jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Kirkkoneuvosto 18.8.2020 110 §
Tilintarkastuspöytäkirja ja tilintarkastajan lausunto
Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiatorin tilintarkastaja Taina Törrönen on
6.8.2020 antanut tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.201931.12.2019. Tilintarkastuskertomus on liitteenä. (LIITE 1.)
Tilintarkastuksen perusteella kirkkoneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä
varten tilintarkastaja on laatinut tilintarkastuspöytäkirjan. (LIITE 2.)
Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto toteaa tietoonsa saaduksi
tilintarkastuspöytäkirjan ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.201931.12.2019
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilivelvollisille
myönnettäisiin vastuuvapaus.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin päätökseksi
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Kirkkovaltuusto 15.9.2019
Kontiolahden seurakunnan tilinpäätös (LIITE 7) vuodelta 2019 osoittaa
tilikauden tuloksen olevan 33.940,84 euroa.
Tilinpäätöskirjauksina tuloksesta vähennetään poistoeron lisäystä
313.219,89 euroa, ja tulokseen lisätään varausten vähennystä 367.147,45
euroa. Tilinpäätöskirjausten jälkeen muodostuu tilikauden ylijäämäksi
87.868,40 euroa.

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että tilikauden ylijäämäinen tulos 87.868,40 euroa
siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämätilille.
Lisäksi kirkkovaltuusto päättää myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Kirkkovaltuuston päätös:
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27 §
Veroprosentti vuodelle 2021

Valmistelija vs. talouspäällikkö Mikko Juvonen 050-3409503
Kirkkoneuvosto 2.9.2020 129 §
KL: 15:2 “Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen,
joita tarvitaan kirkkolain 1 luvussa mainittuihin menoihin. Se määrä, mikä
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksynnän talousarvion mukaan muiden tulojen
lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden
kirkollisverona.”
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä. Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun
tuloveroprosenttiin
ei
tule
muutosta.
Kirkkovaltuuston
päättämä
kirkollisveroprosentti on verovuosikohtainen ja siitä tehdään päätös verovuotta
edeltävän vuoden syksyllä.
Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto
vahvistaa tuloveroprosentin lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kontiolahden seurakunnan veroprosentti on ollut 1,5%. On nähtävissä, että
veroprosenttia joudutaan tulevaisuudessa nostamaan. Parin vuoden aikajänteellä
on saatavissa kustannussäästöjä, joten veroprosentin nostoa ei ole vielä pakko
tehdä.
Poikkeusolojen myötä on valmistauduttava verotulojen laskuun. Talousarvion
valmistelussa vuodelle 2021 tehdään oletus, että verotulot laskevat 100 000 euroa
aiempien ennusteiden tasosta.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy vuodelle 2021 seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,5%

Kirkkoneuvoston päätös: Hyväksyttiin esitys päätökseksi

Kirkkovaltuusto 15.9.2019
Puheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy vuodelle 2021 seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,50 %.
Kirkkovaltuuston päätös:
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28 §
Muut asiat

29 § §
Ilmoitusasiat

30 §
Kokouksen päätös
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