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Allekirjoitukset
TUIJA KIISKINEN

REIJA SAARINEN

Tuija Kiiskinen
puheenjohtaja

Reija Saarinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Nokialla 21.9.2020

21.9.2020

JONNE NURMI

OUTI NOKSO-KOIVISTO

Jonne Nurmi
pöytäkirjantarkastaja

Outi Nokso-Koivisto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 22.9.–21.10.2020 kirkkoherranvirastossa. Pöytäkirjan
nähtävänä pidosta on ilmoitettu Nokian seurakunnan ilmoitustaululla.
Nokialla 22.9.2020
REIJA SAARINEN
Reija Saarinen
kirkkovaltuuston sihteeri
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Kokoustiedot
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kirkkoherra Lauri Salminen piti alkuhartauden.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kokouksen osallistujille 9.9.2020. Todetaan läsnäolijat.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonne Nurmi ja Outi Nokso-Koivisto.

Kokouksen käsittelyjärjestys
Esitetään vahvistettavaksi esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.
Päätös
Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.
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Talous- ja henkilöstökatsaus sekä koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset
toiminnassa
Valmistelijat

talousjohtaja Heli Pispa, kirkkoherra Lauri Salminen

Esittelijä

talousjohtaja Heli Pispa

Asian esittely
Koronavirusepidemian aiheuttamat muutokset toiminnassa
Kirkkoherra antaa tilannekatsauksen. Diakonian työalajohtaja Hannele Koivisto esitteli
koronan vaikutuksia diakoniatyössä.
Talouskatsaus
Vuonna 2020 seurakunnalle on kertynyt verotuloja ja valtionrahoitusta tammi-heinäkuulta
4 062 729 euroa. Vastaavalta ajalta vuonna 2019 tuloja kertyi 4 062 780 euroa. Vuoden
2020 kumulatiivinen kertymä on lähes sama kuin edellisenä vuonna.
Koronakriisin vaikutukset näkyvät jo huhtikuun ansio- ja pääomaverotuloissa. Heinäkuun
verotulot olivat 540 483 euroa, joka on 4,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna (519 398
euroa). Ansio- ja pääomatuloveron kumulatiivinen kertymä on 3 684 918 euroa, joka on
0,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (3 692 578 euroa).
Yhteisöveron tilalle tuli 1.1.2016 alkaen valtionrahoitusta, joka on keskimääräisen yhteisöverotuoton suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valtionrahoitusta saadaan noin 53 900
euroa kuukaudessa ja kumulatiivinen kertymä heinäkuun loppuun mennessä oli 377 811
euroa, joka on 2,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Talouteen liittyvissä päätöksissä ja talouden hoidossa tulee ottaa huomioon
kirkkohallituksen ohjeistus taseen erien tasapainovaatimuksesta. Taseen vastaavaa puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muiden helposti rahaksi
muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla enemmän kuin vastattavaa -puolella
olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä.
Seurakunnan taseen epätasapainoa on tervehdytetty pitkäjänteisesti useiden vuosien
ajan. Taseen tasapainoa koskeva tilanne tilinpäätöksessä 2019:
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä

2 972 504,50
888 511,88
3 861 016,38
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Yleiskatteiset rahastot (kiinteistörahasto)
Yhteensä
Erotus (vajaus)
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3 069 818,59
1 812 139,87
4 881 958,46
-1 020 942,08

Henkilöstökatsaus
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020–2022 on voimassa 1.4.2020 alkaen. Sopimuksen
oleellisimmat muutokset koskevat työaikaa.


Ns. kilpailukykysopimuksen perusteella pidennettiin vuonna 2017 työaikaa 24 tunnilla
vuodessa palkkaa muuttamatta. Uuden sopimuksen mukaan työaika palautuu
samaksi kuin ennen Kiky-sopimusta eli sopimus poistaa työajan pidennyksen eli
lyhentää työaikaa 24 tunnilla vuodessa palkkaa muuttamatta. Työajan lyhentäminen
tulee voimaan 1.1.2021. Lisäksi työajattomassa hengellisessä työssä 24 tunnin
ylimääräinen työvelvollisuus poistuu vuoden 2021 alusta lukien.



Työajattomien viranhaltijoiden (papit, kanttorit, julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetystai diakoniatyötä tekevät) työajattomuus säilyy ennallaan.



Lisävapaapäivän mahdollisuus hengellisen työn työajattomalle viranhaltijalle ja
työntekijälle, joka työskentelee arkipyhänä.



Leirityöaikahyvityksen muutos, jonka mukaan annetaan yksi leirityöaikahyvityspäivä
jo 1 vuorokauden ja 12 tunnin kestoisesta leiristä.

Työaikaan liittyvien muutosten lisäksi sopimuksen 2020–2022 mukaan palkkoihin tehdään
yleiskorotukset 1.8.2020 ja 1.5.2021.
Etätyötä jatketaan siinä määrin kuin se on toiminnan kannalta mahdollista.
Esitys
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi katsaukset.
Päätös
Merkittiin katsaukset tiedoksi.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

Nokian seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkovaltuusto

16.9.2020

§ 34

4/2020

Sivu
8

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2021
Valmistelija

talousjohtaja Heli Pispa

Esittelijä

talousjohtaja Heli Pispa

Asian esittely
Kirkkolain 15. luvun 2 § 1 mom. mukaan seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden
varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin. Kirkkolain 15. luvun 2
§ 2 mom. mukaan se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion
mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona. Kirkkolain 15. luvun 2 § 3 mom. mukaan kirkkovaltuusto päättää
tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin
suuruus verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.
päivään mennessä.
Nokian seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,40 % vuosina 2009–2010 ja 1,50 % vuosina
2011–2018. Vuodesta 2019 lähtien veroprosentti on ollut 1,60 %. Tampereen
hiippakunnassa seurakuntien veroprosentit vaihtelevat välillä 1,25–1,85 %.
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 suunnittelulukujen pohjaksi on myös vuosille
2021–2022 käytetty verotulojen budjetoinnissa veroprosenttina 1,60 %. Nykyisen,
strategian mukaisen toiminnan turvaaminen ja kiinteistökannan haasteisiin vastaaminen
edellyttää veroprosentin säilyttämistä ennallaan.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 2.9.2020 § 92.
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nokian seurakunnan tuloveroprosentiksi
vuodelle 2021 vahvistetaan 1,60 %.
Päätös
Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallintooikeudelle (KL 24:4).
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Aluekeskusrekisteri
Valmistelija

kirkkoherra Lauri Salminen

Esittelijä

kirkkoherra Lauri Salminen

Asian esittely
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018, että vuoden 2022 alusta lukien
kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot keskitetään
aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä
seurakunnissa ei vuoden 2022 jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja
väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien
muodostamissa aluekeskusrekistereissä.
Kirkkoneuvosto valtuutti 11.12.2019 § 113 kirkkoherran ja talousjohtajan neuvottelemaan
liittymisestä Tampereen seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen.
Kirkkoherranviraston työntekijöiden kanssa on aloitettu valmistautuminen aluekeskusrekisteriin liittymiseksi kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Työntekijöille on
alkuvuoden aikana kerrottu liittymisprosessin etenemisestä ja he ovat saaneet
aluekeskusrekisterin tekemän kuvauksen tehtävien jaosta keskusrekisterin ja
seurakunnan välillä.
Aluekeskusrekisterin budjetti on valmistelussa ja arvio on, että vuoden 2021 kustannukset
ovat noin 2,50 euroa/seurakunnan jäsen. Nokian seurakunnalle kustannukset olisivat noin
60 000 euroa vuodessa vuoden 2019 jäsenmäärän mukaan laskettuna.
Kihniön ja Vesilahden seurakuntien kirkkovaltuustot ovat jo päättäneet liittymisestä
vuoden 2021 alusta. Nokian lisäksi Akaan, Kangasalan, Lempäälän, Riihimäen ja
Sääksmäen seurakunnat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa liittyä samaan aikaan.
Mikäli kirkkovaltuusto puoltaa liittymistä aluerekisteriin, toimenpiteet ovat seuraavat:
1.

Tampereen yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liittyjät 1.10.2020.

2.

Loka-marraskuussa yhteistyöpalaverit aluekeskusrekisterin kanssa.

3.

Nokian seurakunta aloittaa osana Tampereen aluekeskusrekisteriä 1.1.2021 lukien.

Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 20.8.2020
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pyytää Akaan, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Riihimäen, Sääksmäen seurakuntia
tekemään 25.9.2020 mennessä päätöksen liittyä Tampereen aluekeskusrekisteriin
1.1.2021 lukien.

2.

pyytää, että Akaan, Kangasalan, Kihniön, Lempäälän, Nokian, Riihimäen,
Sääksmäen ja Vesilahden seurakunnat hyväksyvät liitteen mukaisen sopimuksen
Tampereen aluekeskusrekisteristä ja päättävät, kuka seurakunnan puolesta
valtuutetaan allekirjoittamaan ko. sopimus.

3.

pyytää kutakin Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyvää seurakuntaa nimeämään
yhden jäsenen ja yhden varajäsenen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään
toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2022. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla seurakunnan
viranhaltijoita tai työntekijöitä.

Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 2.9.2020 § 93.
Liitteet
Liite 1: Pöytäkirjan ote Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
20.8.2020, sisältää aluekeskusrekisteriä koskevan sopimuksen ja tehtävänjaon
seurakunnan ja aluekeskusrekisterin välillä
Esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seuraavasti:
1.

Nokian seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 lukien.

2.

Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoherra Lauri Salmisen allekirjoittamaan
liittymissopimuksen.

3.

Kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoherra Lauri Salmisen nimeämään varsinaisen
jäsenen ja varajäsenen Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään
toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2022. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla seurakunnan
viranhaltijoita tai työntekijöitä.

Päätös
Esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Hämeenlinnan hallintooikeudelle (KL 24:4).
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Ilmoitusasiat
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
Kirkkoneuvoston kokouksia vuonna 2020


23.9.2020 klo 15.00 budjetti 1



28.10.2020 klo 15.00 budjetti 2



25.11.2020 klo 15.00



2.12.2020 klo 15.00

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.
Kirkkovaltuuston kokouksia vuonna 2020


11.11.2020 klo 18.00 talousarvio

Lisäksi muut tarpeelliset kokouspäivät.
Muut ilmoitusasiat


Rovastikuntaforum 24.9.2020 klo 14–19. Neuvottelupäivään ei osallistuta
koronavirusepidemian vuoksi.



Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 26.9.2020
Hämeenlinna. Neuvottelupäivään ei osallistuta koronavirusepidemian vuoksi.



Kirkkovaltuuston seminaari 30.9.2020 Urhatun leirikeskuksessa klo 17.00

Päätös
Merkittiin tiedoksi.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.57.

Sivu
12

