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HAILUODON SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA
TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2020-2021

1. YLEISKATSAUS
Hailuodon seurakunnan jäsenmäärä vähentyi 18 hengellä vuonna 2017. Se ei näkynyt välittömästi
merkittävänä verotulojen alenemisena, mutta suunta on vääjäämättä alaspäin, jos negatiivinen
väestökehitys jatkuu. Kirkkohallituksen harkinnanvarainen avustus on vallitsevassa taloustilanteessa
toivottava ja sitä haetaan 50 000 euron suuruisena.
Verkonsilmän kiinteistön myynti Santosen Lepistössä toteutui vuoden 2018 alussa. Kirkon ja
Kirkonmäen pappilan kiinteistöistä tehdyt kuntotutkimukset edellyttävät etenkin kirkon kohdalla
suuria investointeja lähiaikoina, erityisesti ilmastoinnin ja kattorakenteen korjaamiseksi.
Vuokraustoiminta jatkuu Kirkonmäen pappilassa.
Uusi metsänhoitosuunnitelma on laadittu vuosille 2019-2028 ja suunnitelman toteutus käynnistetty.
Hakkuut pyritään pitämään lähimmän kolmivuotiskauden ajan maltillisina, jotta metsät uusiutuisivat.
Taloussääntö ja talousarvion täytäntöönpano-ohje määrittelevät talouden hoidon tarkemmat
toimintatavat seurakunnan arjessa. Seurakuntatyön painopistealueena on vuonna 2019 perhediakonia.
Tämän painopisteen mukaisesti kiinnitetään erityishuomiota eri työmuodoissa perheiden
hyvinvointiin ja erityisesti nuorten perheiden tavoittamiseen seurakunnan piiriin. Oman diakonia-,
kasvatus-, jumalanpalvelus- ja lähetystoiminnan lisäksi seurakunta tekee yhteistyötä kunnan,
järjestöjen ja muiden kumppanien kanssa. Toimintamäärärahoja ei voida kasvattaa, mutta
painopisteiden mukaisia panostuksia voidaan tehdä.
Seurakunnan virat säilytetään nykyisellään. Oulun seurakuntayhtymä kaavailee Hailuodon ja Oulun
välisen yhteistyösopimuksen irtisanomista 30.6.2019 alkaen. Siihen saakka seurakunnan
talouspäällikön tehtäviä hoitaa Oulussa Seija Saarikko. Jatkosta neuvotellaan syksyn 2018 aikana.
Kirkon palvelukeskus hoitaa teknisesti maksuliikenteen, taloushallinnon raporttien saatavuuden ja
henkilöstöasiat. Väestökirjanpidon palvelut jatkuvat Oulun aluekeskusrekisterissä.
Seurakunta toimii aktiivisesti verkossa, tiedottaen facebookissa ja omilla verkkosivuillaan toiminnasta.
Rauhan Tervehdys-lehti jaetaan seurakuntalaisten koteihin. Virtuaalikirkossa lähetetään muutamia
jumalanpalveluksia vuoden aikana.
Työntekijöiden työterveyspalvelut on järjestetty Suomen Terveystalossa. Vakuutukset ovat
Vakuutusyhtiö Pohjolassa.
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2. TALOUS
Yleistä
Talouden nykytila
Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto
alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin
bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.
Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen:
suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta
osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen
yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että
138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.
Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien
vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan
prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden
paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.
(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)
Ennusteita vuodelle 2019
Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon
kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen
sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi
prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.
Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–
2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia.
Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.
Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi
2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.
Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2
prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.
(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)
Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset,
työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja
ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on
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tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin
luokkaa.
Seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin yhteydessä on tilattu seurakuntakohtaiset
veroennusteet. Nämä toimitetaan seurakuntiin syksyn aikana hiippakunnittain järjestettyjen info- ja
tiedonkeruutilaisuuksien yhteydessä. Laskelmat perustuvat kuntakohtaisiin väestö- ja
ansioennusteisiin. Lisäksi laskelmissa on huomioitu jokaisen seurakuntatalouden
kirkkoonkuulumisaste ja sen kehitys.
Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia.
Seurakuntatalous-kohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron
odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.
(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2017)
Hailuodon seurakunnan jäsenmäärä on ollut hienoisessa laskussa vuodesta 2009 saakka. Poikkeuksena
vuosi 2013, jolloin jäsenmäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Kahdeksan tarkastelujakson
aikana jäsenmäärä on pudonnut 99 henkilön verran.

Hailuodon seurakunnan väkiluvun kehitys vuosina 2010-2017
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Valtionrahoitus
Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan
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seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla
114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin
tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle.
Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.
Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille
avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa
käytetään Kirjurin yllä-pito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous
marraskuussa
. (Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)

Osuus yhteisöveron tuotosta
Yhteisöveron tilitykset päättyivät 2017. Tuloverolaista ja verontilityslaista on vuoden 2016 alusta lukien
poistettu maininnat seurakunnille tilitettävästä yhteisöveron tuotto-osuudesta. Viimeinen erä aikaisemmilta
verovuosilta kertyneistä yhteisöveroista tilitettiin seurakunnille lokakuussa 2017.
Hailuodon seurakunnan toteutuneet verotulot vuosilta 2012 – 2017

Kirkollisverotulot ovat sahanneet alaspäin ja ylöspäin tarkasteluvuosien aikana. Tähän ovat
vaikuttaneet talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin
suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.
Yhteisöverotulot vuosina 2012 – 2015 yhteisöverotulot ovat kasvaneet tasaisesti, vaikka talouden
yleinen kehitys ei ole ollut kehuttavaa. Seurakuntien yhteisövero-osuus on korvattu vuonna 2016
valtionkorvauksella, joka maksetaan valtion talousarviosta Talousarviovuodelle 2018
valtionrahoitusosuus supistuu.
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Hailuodon seurakunnan verotulot 2012-2017
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Eläkemaksut
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi
2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä
seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkollisveron
ennakkotieto, jota voidaan käyttää eläkerahastomaksun arvioimiseksi talousarviossa, on luettavissa
Veronsaajien internetpalvelussa . (Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)
Verotuskustannukset
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella
3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä
Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien
osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Kustannusosuus
peritään neljässä erässä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä. (Lähde:
Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut muodostuvat
henkilöstökuluista.

palkoista,

pakollisista

henkilösivukuluista

ja

vapaaehtoisista

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen
1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän
kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten
kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

7
Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30
prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien
aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee ottaa
huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden
2020 lomarahoista ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina
(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)
Uuteen KirvesTes:iin sisältyy suorituslisäjärjestelmän käyttöönotto 1.1.2020. Järjestelmän harjoittelu
tapahtuu vuoden 2018-19 aikana tavoitteiden asettamisena ja niiden seurantana. Ylemmän johdon
palkkausjärjestelmään on lisätty myös luottamushenkilöistä koostuvan palkkaustyöryhmän asettamat
tavoitteet ja niiden seuranta.

Henkilöstösivukulut
Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta
siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee
kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee
edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.
Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön
iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,75 % ja 53–62
vuotiaiden 8,25 %.
Muut henkilösivukulut
Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi
0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi
palkkasummarajaan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia
(0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.
Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.
(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)

Hailuodon seurakunnan virat ja toimet 2018
Virka/toimi
Kirkkoherra (virka, 100 % työaika)
Diakoniaviranhaltija (virka, 100 % työaika)
C-kanttori (virka, 80 % työaika)
Seurakuntamestari (työsuhde, 61,9 % työaika)

Viranhaltija/työntekijä
Timo Juntunen
Marja Rantasuomela,
Mari Liukkonen
Kari Tanskanen

Seurakunta on ostanut talouspäällikköpalvelut Oulun seurakuntayhtymältä. Talousarvion tekohetkellä
on tieto, että sopimus tullaan irtisanomaan päättyväksi 30.6.2019. Siivoustehtäviä varten tarvittaessa
kutsutaan tuntipalkkainen siivooja.
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Työnantajan ja työntekijän eläkemaksun maksaminen muuttuu
Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa kaikki
tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen
perusteella Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun.
Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden
keski-määräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,3 %. Seurakunnilta laskutettava
palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2019 on näin ollen 28,7 % (21,4 + 7,3). Maksu on lopullinen ja
seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.
Työntekijän eläkemaksuprosentti on ikäperusteisesti joko 6,75 tai 8,25. Kun 7,3 %:n suuruinen maksu
tulee olemaan henkilöstön ikärakenteesta johtuen joko liian suuri tai pieni, kirjataan maksun ja
työntekijöiltä perityn määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. Seurakuntatalouksissa
tulee arvioida tuleva hyöty tai häviö. Jos summa on merkittävä, seurakuntatalous voi harkintansa
mukaan merkitä sen talousarvioon. ’
Kevan laskujen seurakuntakohtainen käsittely pyritään automatisoimaan siten, että seurakunnille siitä
ei tule mitään toimenpiteitä.
Kiinteistöjen ylläpitokulut
Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa.
Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat
korjauskustannukset, 2,7 prosenttia. Toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä, 1,8
prosenttia. Jätehuollon kustannukset kasvoivat 1,6 prosenttia, siivouskustannukset 1,5 prosenttia,
sähkökustannukset 1,4 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,2 prosenttia,
hallintokustannukset 1,1 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,9 prosenttia. Veden ja
jäteveden kustannuksissa oli laskua 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. (Lähde: Tilastokeskus,
Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi, stat.fi)
Kirkon keskusrahastomaksu
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018
yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta.
Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2017 kirkollissverotuotto
seurakunnan kirkollisveroprosentilla. (Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018)

Talousarvioavustusten tilittämisistä lähetysjärjestöille
Kirkkohallitus pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun
kanssa. Järjestöjen toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti
sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi
varmemmalla pohjalla. Tätä järjestöjen toivetta tukisi parhaiten käytäntö, jossa seurakunta päättäisi jo
budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken.
Taloudelliset avustukset seurakunnille
Seurakuntatalouksia muistutetaan siitä, että vuodesta 2018 alkaen verotulojen täydennysavustuksen
jako-perustetta muutettiin. Verotulojen täydennysavustuksen määrä seurakuntataloutta kohti
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muodostuu laskelman perusteella. Laskentaperusteisiin ei ole tulossa muutosta. Lisäksi seurakunta voi
hakea harkinnan varaista avustusta
Muuta huomioon otettavaa
Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai
alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden
suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden
tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien
ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida,
on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään
viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019 tai jossa vuosikate ei riitä
kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava
vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.
Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt
alijäämää. Tilanne on vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena.
Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne
pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin
joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan
tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin.
Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.
.
Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä
välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja
rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada
seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen
määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän
vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on
ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina.
Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi.
Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön
uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava
henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän
aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista
henkilöstöpolitiikkaa.
Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen
toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää
mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin
päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja
talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat
mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.
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Hailuodon seurakunnan v. 2019 talousarvion yleisperustelu
Hailuodon seurakunnan talousarvion 2019 toimintatuotot on arvioitu olevan 77.417 €.
Kirkollisverotuloja on arvioitu saatavan 204 000 €. Valtionrahoitusosuus arvioidaan olevan 18.417 €.
Toimintakulujen on arvioitu olevan -319 308€. Talousarviossa saatavien tulojen ja avustusten,
arvioidaan peittävän kulut. Vuosikate on 10 603 € ylijäämäinen, jolla arvioidaan katettavan poistot.
Seurakunta on velaton.
Hinnaston tarkastus suoritetaan 1.1.2019 alkaen. Siihen on lisätty uurnahautaukseen liittyvä haudan
avaus ja vierailijoiden ruokailumaksun tarkistus. Asuinhuoneistojen vuokria tarkistetaan
mahdollisuuksien mukaan. Puunmyyntituloja on arvioitu saatavan 15.000 € ja jäkälänmyyntituloja
2000 €.
Henkilöstökuluja on arvioitu 173.224 €, palkoissa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukainen
lomarahojen 30 %:n leikkaus sekä 1.4.2019 tuleva palkankorotus. Henkilöstöstä kanttori ja
seurakuntamestari ovat osa-aikaisia. Lisäksi henkilöstökuluihin on huomioitu luottamustoimen
kokouspalkkioita, kirkkoherran ja kanttorin sijaisen palkkioita, esiintymispalkkioita, suntion sijaisen
palkkiota, haudankaivuun palkkioita. Vuoden 2020 aikana maksetaan ensimmäiset suorituslisät.
Talousarviovuoden 2019 aikana seurakunta harjoittelee suorituslisään liittyen tavoitteiden
asettamista ja niiden saavuttamista suorituslisäjärjestelmän avulla.
Henkilöstökuluihin sisältyy niiden sivukulut: eläkevakuutusmaksu 21,4 %, sosiaaliturvamaksu 0,74 %,
ja tapaturma-, työttömyys ja ryhmähenkivakuutuksen osuudeksi on arvioitu yhteensä 3%.
Muita
henkilöstökuluja
syntyy
mm
työterveydenhuollosta,
työpaikkaruokailusta,
matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuvista
kuluista. Ne on talousarviossa arvioitu edellisen tilinpäätöksen toteuman mukaisesti ja kirjattu
kyseisen henkilön edustamaan kustannuspaikkaan.
Hailuodon seurakunta on ostanut 1.10.2012 alkaen talouspäällikköpalvelut Oulun ev.lut.
seurakuntayhtymältä. Talouspäällikköpalveluiden kulut 27 200 € on huomioitu taloushallinnon
kustannuspaikalla. Hailuodon seurakunnan osuus talouspäällikköpalvelun kuluista on 40 %.
Talousarvio- ja toimintasuunnitelmaa tehtäessä alustavien tietojen mukaan Oulun seurakuntayhtymän
taholta ostopalvelusopimus tullaan irtisanomaan 30.6.2019. Neuvottelut uuden toimijan saamisesta
ovat käynnissä.
Talousarvioon on varattu määräraha 3 800 € Kirkon palvelukeskuksen palveluita varten.
Uuden valtuustokauden alkuun saakka seurakunnan tilintarkastajana jatkaa BDO Audiator Oy,
vastuutilintarkastajana Mirja Klasila. Tilintarkastusta varten on talousarvioon varattu 1 999€.
Seurakunta ostaa sukuselvitys- ja virkatodistuspalvelut Oulun seurakuntayhtymältä. Kulut jaetaan
palveluja ostaville seurakunnille seuraavasti: toimintakate/srk:n jäsenmäärä.
Seurakunnan toiminnallisten kulujen voimakkaaseen karsimiseen liittyen, on myös annettavia
talousarvioavustuksia jouduttu pienentämään.
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Kirkkohallitus arvioi kirkollisverotulojen kehitystä varovaisen positiivisesti. Kirkollisverotulojen
kehitys
on
riippuvainen
talouden
yleisestä
kehityksestä,
veroperustemuutoksista,
kirkollisveroprosentin suuruudesta sekä seurakunnan jäsenmäärän kehityksestä. Talousarviossa on
kuitenkin sama positiivinen ajattelu kuin kirkkohallituksen arviossa. Kirkollisverotuloja on arvioitu
saatavan 204 000 € veroäyrin säilyessä entisellä tasolla 1,75%
Talousarviossa 2019 on arvioitu valtionrahoitusta saatavan 18.417€. Valtion talousarviossa on
jäädytetty rahoitus-lakiin kirjattu vuosittainen indeksikorotus, mistä johtuen valtionrahoitus/kunnan
väkiluku (19,44 €) ei nouse talousarviovuonna. Valtionrahoitus voi kuitenkin nousta tai laskea, jos
kunnan väkiluku laskee tai nousee.
Toiminta-avustuksiin on huomioitu harkinnanvaraista avustusta 50 000 €, jonka Kirkkohallitus eväsi
kokonaan seurakunnalta talousarviovuodelta 2018.
Investoinnit
Seurakunta hankkii vuoden 2019 aikana uuden palohälytinjärjestelmän, jonka kustannusarvio on n.
17.000€. Inspectan suorittaman kuntokartoituksen mukaan Hailuodon kirkon katto ja ilmastointi
edellyttävät kiireellisiä toimenpiteitä. Korjauksen suunnittelu käynnistetään vuoden 2019 aikana
perustamalla rakennustyöryhmä seurakuntavaalien jälkeen. Hanke realisoitunee vuosien 2019-21
aikana, Sen karkea kustannusarvio on n 400.000€. Kirkkohallituksen avustus parhaimmillaan jää alle
70%, joten omarahoitusosuudesta päättäminen tulee vuoden 2019 aikana kirkkovaltuuston
päätettäväksi.
Kirkkoneuvoston aikaisemmin hyväksymät taloudentasapainotustoimet tulevat päivitettäväksi ja
käyttöönotettavaksi mietittäessä korjauskustannusten rahoittamista.

Talousarvion sitovuustaso
Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden
sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarvioita alittaa.
Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen sekä tuloarvioiden sitovuustaso on
kustannuspaikka taso.

Suunnitelmavuosien 2020 – 2021 talousarvion määrärahat eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto antaa
alaisilleen hallintoelimille sekä viranhaltijoille/työntekijöille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja
toteuttamisesta.
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3. TOIMINTASUUNNITELMAT 2019 - 2021
3.1 Jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminta

Työalan tehtävät:
Seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan tehtävänä on jumalanpalvelusten sekä muun
hartauselämän ja musiikkitoiminnan kehittäminen. Sananjulistuksen, seurakuntalaulun, kuoro- ja
soitinmusiikin sekä liturgisen musiikin tarkoitus on syventää kristillistä sanomaa.
Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:
Kirkkoherra
vastaa
jumalanpalveluselämästä
ja
kanttori
musiikkitoiminnasta.
Päiväjumalanpalvelusten lisäksi vietetään erityisjumalanpalveluksia. Virtuaalikirkon kautta pyritään
lähettämään ainakin yksi jumalanpalvelus ja Kauneimmat Joululaulut. Kirkkokuorossa on
musiikkitoimintaan sitoutuneita laulajia. Chimes-kelloryhmä toimii projektiluonteisesti. Myös muita
musiikkiryhmiä ja avustavia muusikoita palvelee jumalanpalveluksissa satunnaisesti. Konsertteja
järjestetään säännöllisesti.
Vahvuudet:
Luontevia yhteistyökumppaneita toimintaan on olemassa. Musiikkitoiminnan arvostus on Hailuodossa
korkealla. Vierailevien muusikoiden kiinnostus Hailuotoa kohtaan on lisääntynyt. Kirkko on
visuaalisesti ja akustisesti hyvä konserttipaikka.
Kehittämis- ja muutostarpeet:
Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen, jotta uusia ihmisiä saataisiin mukaan osallistumaan.
Jumalanpalveluselämän
vieminen
lapsiperheiden
keskuuteen.
Lastenja
nuorten
kirkkomusiikkikasvatuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa. Virsikirjan lisävihkon käytön
lisääminen.
Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:
Monipuolinen jumalanpalveluselämä ja konserttitoiminta. Konsertit pyritään järjestämään pienin
kustannuksin, ohjelmatuloperiaatteella. Liittyminen seurakuntatyön painopisteeseen ”Perhediakonia”.
Palvelutehtävien kehittäminen. Kirkkokuoroon pyritään saamaan mukaan mieslaulajia.
Toimenpiteet:
Laulutilaisuuksia eri puolilla kylää. Kouluyhteistyötä musiikissa. Jumalanpalveluksia ja hartauksia
vietetään kirkossa, ulkokirkossa, metsäkirkossa, kodeissa ja Saarenkartanossa. Palveluksia
valmistellaan seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteisellä panoksella. Vierailevien muusikoiden ja
ryhmien konsertteja järjestetään vuoden aikana säännöllisin välein. Osallistutaan Hailuodon
Musiikkipäivien järjestämiseen elokuussa.

3.2 Kasvatustyö
Työalan tehtävä:
Kristillisen kasvatuksen antaminen ja siihen liittyvän toiminnan ohjaaminen eri ikäryhmien
keskuudessa. Tarkoitus auttaa seurakuntalaisia elämään kristittyinä ja kantamaan vastuuta
seurakunnan tehtävästä. Tavoitteena myös tukea koteja ja kasvattajia kristillisen kasvatuksen
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kysymyksissä. Lähtökohtina ihmisen ainutlaatuisuus Jumalan luomana olentona sekä Kristuksen kasteja lähetyskäsky.
Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:
Jokaisen työntekijän työpanosta käytetään kasvatustyöhön. Työalavastaavina ovat rippikoulun osalta
kirkkoherra ja päiväkerho- ja kaverikerhotoiminnan osalta diakonissa, kanttorin avustaessa häntä.
Kouluyhteistyöstä vastaa kirkkoherra.
Päiväkerho ja kaverikerho ovat keskeisiä toimintamuotoja. Päiväkerho on tällä hetkellä tauolla.
Työntekijät vierailevat koulujen päivänavauksissa. Kouluikäisten retki- ja leiritoiminta järjestetään
yhteistyössä kunnan ja 4H-järjestön kanssa.
Vahvuudet:
Yhteistyö koulun, kunnan vapaa-aikatoimen ja 4H-järjestön kanssa on luontevaa ja tiivistä. Perheet
luottavat seurakunnan työntekijöihin.
Kehittämis- ja muutostarpeet:
Perheiden osallistumisaktiivisuuden heikennyttyä on mietittävä uusia toimintatapoja. Rippikoulun
kehittäminen yhä tarkoituksenmukaisemmaksi pienille ikäluokille. Yhteistyön kehittäminen koulun ja
päivähoidon kanssa uudessa tilanteessa, jossa uskonnottomat on otettava huomioon.
Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:
Liittyminen seurakuntatyön painopisteeseen 2019, perhediakoniaan. Opetetaan huomioimaan ja
palvelemaan lähimmäisiä, niin seurakunnassa, kotona kuin muissa kasvuympäristöissä. Vahvistetaan
lasten ja nuorten seurakuntayhteyttä ja kutsutaan mukaan jumalanpalvelus- ja musiikkielämään.
Toimenpiteet:
Järjestetään yhteistyössä kunnan vapaa-aikatoimen ja 4H:n kanssa leirejä ja toimintapäiviä. Jatketaan
kerhotoimintaa ja vieraillaan koululla päivänavauksissa ja oppitunneilla. Järjestetään keväällä
koulukinkerit ja syksyllä kymppisynttärit. Vieraillaan pyydettäessä päiväkodissa ja kutsutaan kevät- ja
joulukirkkoihin sekä koulunsa aloittavien siunaamiseen.

3.3 Diakonia- ja Lähetystyö
3.3.1 Diakoniatyö
Työalan tehtävä:
Kristilliseen rakkauteen perustuva hengellisen, henkisen, ruumiillisen ja aineellisen avun antaminen
hädänalaisille. Sen tulee kohdistua niihin, joiden hätä on suurin tai joita ei muulla tavalla auteta.
Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:
Toiminta on monipuolista ja kaikki ikäryhmät tavoittavaa. Resurssit ovat suppeat yhden ihmisen
työpanoksella, sillä työnkuva on laaja.
Vahvuudet:
Työntekijän pitkä kokemus. Hyvä paikallinen yhteistyö kunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten
toimijoiden kanssa. Työtiimi ja johtokunta antavat tukea.
Kehittämis- ja muutostarpeet:
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Perhetyö, erityisesti nuorten perheiden parissa ja siinä tarvetta myös parityöskentelyyn. Yhteistyön
edelleen kehittäminen eri toimijoiden kanssa ja seurakuntalaisten aktivoiminen mukaan
diakoniatoimintaan.
Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:
Rohkaista ihmisiä tuomaan omat lahjansa seurakunnan toimintaan. Kehittää uusia palvelutehtäviä
koko yhteisön hyväksi, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Toimenpiteet:
- Vuosiaihe: perhediakonia
- Johtokunnan kokoukset
- Koulutus: D-liiketapaaminen Oulussa 23.-24.1
- Hiippakuntapäivät Oulussa 25.-26.9
- Ryhmätoimintoja mahdollisimman monipuolisesti
- Virkistystoiminta: sekä omia että rovastikunnan retkiä ja virkistyspäiviä. Herättäjäjuhlat Nivalassa
kesällä
- Kotikäynti- ja laitostyö: diakoniatyöntekijä yhdessä vapaaehtoisten ja johtokunnan jäsenten kanssa
- Avustustoiminta: budjetissa määräraha, lisäksi harkinnanvaraista avustusta, huolehditaan
joulumuistamisista tasapuolisuutta noudattaen
- Myyjäisiä, tempauksia ja juhlia kirkkovuoden mukaan. Yhteisvastuukeräys.
3.2.2. Lähetystyö
Työalan tehtävä:
Kristuksen kaste- ja lähetyskäsky velvoittaa viemään sanomaa armosta ja Jumalan rakkaudesta
kaikkeen maailmaan. Lähetystyö on luonteeltaan sekä julistavaa että käytännöllistä. Evankeliumia
välitetään sanoin ja teoin, yhteistyössä maailman nuorten kirkkojen kanssa.
Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:
Seurakunta tukee nimikkokohteitaan, Mafingan orpokotia Tansaniassa ja Anu ja Petteri Mannermaan
työtä Venäjällä. Mafingan työ on Suomen Lähetysseuran kautta tapahtuvaa rahallista ja esirukoustukea.
Mannermaiden sopimus on Wycliffen Raamatunkääntäjien kautta tapahtuvaa esirukoustukea ja
vähintään kahden vapaan kolehdin tukea vuositasolla.
Kirkkoherra on työalavastaava. Seurakunnan taloudellinen tilanne kaventaa resursseja.
Vahvuudet:
Lähetyksen lauluillat ja Siikamarkkinoiden aikaan tarjottava rössypottulounas, jonka tulot puolitetaan
diakonian ja lähetyksen kesken, ovat seurakuntalaisille tuttuja tapahtumia ja niiden tuotto on
merkittävä.
Kehittämis- ja muutostarpeet:
Lähetyskohteista on tarpeellista saada lisäinformaatiota jaettavaksi seurakuntalaisille ja mahdollisia
lähettivierailuja on pyrittävä järjestämään.
Suomen Lähetysseuran Mafingan projekti päättyy talousarviovuoden aikana ja näin ollen on mietittävä
jatkossa mahdollista uutta tukikohdetta.
Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:
Seurakunnan talouden ja työntekijäresurssien puitteissa toteuttaa lähetystehtävää ja liittyä vuoden
2018 painopisteeseen ”Perhediakonia”, pyrkien tavoittamaan lähetystyön sanomalla nuoria perheitä.
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Toimenpiteet:
Järjestetään perinteiset lähetyslounaat: loppiaisena lähetyslounas ja Siikamarkkinoiden aikaan
rössypottulounas. Mafingasta ja Mannermaiden työstä tiedotetaan sopivissa tilanteissa lähettikirjeiden
ja järjestöjen raporttien avulla. Järjestetään lähetyksen lauluiltoja, vähintään kerran keväällä/kesällä ja
kerran syksyllä.

4. KIINTEISTÖTOIMI
Työalan tehtävä:
- Tarjota seurakuntalaisille asianmukaiset kokoontumistilat seurakunnan tilaisuuksiin ja
kirkollisiin perhejuhliin
Työalan keskeiset palvelut:
- Seurakunnan tilaisuudet
- Perhejuhlat
- Vuokraustoiminta
- Kirkon esittely matkailijoille
- Tilat työntekijöille
Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:
- Kirkon käyttöaste on tyydyttävä, nykyisten työntekijäresurssien puitteissa on toiminnan
määrä optimaalinen
- Seurakunnan vuokra-asunnoissa on vuokralaiset
- Työntekijöiden tilakysymykset ovat tyydyttävällä tasolla
Vahvuudet:
- Seurakunta tarjoaa riittävät tilat moniin erilaisiin tilaisuuksiin
- Sekä uusi kirkko että palaneen vanhan kirkon historia kiinnostaa
- Hailuodon yleinen kiinnostavuus käyntikohteena tuo matkailijoita tutustumaan myös
kirkkoon
Kehittämis- ja muutostarpeet:
- Kiinteistökulujen karsiminen
- Kirkon ilmastoinnin ja katon laajamittainen remontti
Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet 2019:
- Kirkon esittely matkailijoille
- Kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen
- Kirkon remonttisuunnitelman laatiminen ja remontin käynnistäminen

5. HAUTATOIMI
Työalan tehtävä:
- Seurakuntalaisten rinnalla kulkeminen surun hetkellä
- Hautausmaan ylläpito
Työalan keskeiset palvelut:
- Hautajaisten järjestäminen
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Hautausmaan yleisen kunnon ja siisteyden ylläpito
Sopimushautojen hoito

Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:
- Hautausmaalla on riittävästi käyttämätöntä tilaa
- Työvälineiden kunnosta pidettävä huolta
- Hautausmaan käyttösuunnitelma päivitetty
Vahvuudet:
- Seurakuntalaisten arvostama palvelu
Kehittämis- ja muutostarpeet:
- Puuston ja nopeasti kasvavan aluskasvillisuuden harvennuksen jatkaminen
- Vanhan kirkon kivijalan alttarirakenteina olevien lahonneiden kelo-osien uusiminen
- Lisääntyvän uurnahautauksen huomioiminen hautausmaan käytössä ja hautatoimen
hinnastoissa
Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet 2019:
- Sopimushautojen hoito
- Hautausmaan puuston hoito ja tarvittavat poistot

5.1.Hautainhoitorahasto
Hautainhoitorahastoon kuuluvat kustannuspaikat: Hautainhoitosopimukset, Kesähoidot,
Hoitosopimukset 5 v., Hoitosopimukset muut.
Työalan tehtävä:
- Sopimushoitohautojen hoitaminen tehtyjen sopimusten mukaisesti
- Haudanhoitosopimukset
- Haudanhoitorahaston taloudesta huolehtiminen
Työalan keskeiset palvelut:
- Haudanhoitosopimukset
- Hoitohautojen hoitaminen
Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi:
- Taloussuunnittelija huolehtii haudanhoitorahaston talouden hoidosta
- Kirkkoherra huolehtii haudanhoitosopimusten tekemisestä
- Hautojen hoidosta vastaa pääasiassa suntio
Vahvuudet:
- Seurakuntalaisten arvostama palvelu
Kehittämis- ja muutostarpeet:
- Tilapäistyövoiman palkkaaminen kesäaikana hautojenhoitotöihin
- Haudanhoitorahaston hinnaston päivittäminen vastaamaan haudanhoitorahaston menoja
Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja keskeisimmät tavoitteet:
- Haudanhoitosopimusten läpikäyminen keväällä 2019
- Päättyneistä sopimuksista tiedottaminen hautapaikan haltijoille
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Tarjotaan vain vuoden ja viidenvuoden haudanhoitosopimuksia sekä kastelusopimuksia
Sopimushinnaston päivittäminen

6. LUOTTAMUSTOIMI
Tehtävät:
Kirkkoneuvosto suunnittelee seurakunnan toimintaa ja taloutta, toimeenpanee ja valmistelee
kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kokouksia on vuositasolla 4-6.
Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa ja taloutta ja päättää omaisuudenhoidosta. Vahvistaa
vuotuisen talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättää kirkollisveroprosentista. Kokouksia on
vuositasolla 3-4.
Sisäiset tarkastajat kirkkoherran ja talouspäällikön tukena tarkastelevat talouden kehitystä, hallinnon
sujuvuutta ja kiinteistöjen tilannetta.
Erikseen nimetyt valmistelutyöryhmät suurempiin hankkeisiin.
Erityishuomioita 2019:
- Uusi kirkkovaltuusto aloittaa nelivuotiskauden 2019-2022
- Valtuusto on valittu sopuvaaleilla; 11 jäsentä ilman varajäseniä
- Kirkkoneuvoston ja johtokuntien nimeäminen haasteena
- Johtokuntien rakenne ja toimintastrategia mietittävä uudelleen
- Kirkon remonttityöryhmän perustaminen
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4. KÄYTTÖTALOUSOSA
Tulosyksiköt ja pääluokat TA2019, TS 2020-2021
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Tuloslaskelma, ulkoinen TA2018, TS 2020
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Rahoituslaskelma TA 2018 , TS 2019 -2020
RAHOITUSLASKELMA

Vuosikate
Pysyvien vast myyntitulot
Tulorahoitus

TP2017
TA 2018
TS 2019
TS 2020
TS2021
44 959,25 32 864,00 10 604,00 13 518,00 10 603,00
-29 122,00
44 959,25 3 742,00 10 604,00 13 518,00 10 603,00

Investointimenot
Investoinnit

-5 567,60
-5 567,60

-17 000,00
-17 000,00

Varsinainen toiminnan nettorahavirta

39 391,65

-23 396,00 13 518,00 10 603,00

Lyhyaikaisten saamisten muutos
Korottomien pitkä ja lyhytaikaisten velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset

-995,79
-1 802,55
-2 798,34

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Rahoitustoiminnan nettorahavirta

-2 798,34

0,00

0,00

0,00

0,00

RAHAVAROJEN MUUTOS
Rahavarat kauden lopussa
Rahavarat 1.1.

36 593,31
323 725,37
287 132,06
36 593,31

0,00 -23 396,00 13 518,00 10 603,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Investointiosa
Seurakunta hankkii vuoden 2019 aikana uuden palohälytinjärjestelmän, jonka kustannusarvio on
17.000€. Inspectan suorittaman kuntokartoituksen mukaan Hailuodon kirkon katto ja ilmastointi
edellyttävät kiireellisiä toimenpiteitä. Korjauksen suunnittelu käynnistetään vuoden 2019 aikana
perustamalla rakennustyöryhmä seurakuntavaalien jälkeen. Hanke realisoituu vuosien 2019-21
aikana. Sen karkea kustannusarvio on n 400.000€. Kirkkohallituksen avustus parhaimmillaan jää alle
70%, joten omarahoitusosuudesta päättäminen tulee vuoden 2019 aikana kirkkovaltuuston
päätettäväksi. Kirkkoneuvoston aikaisemmin hyväksymät taloudentasapainotustoimet
tulevat
käyttöönotettavaksi mietittäessä korjauskustannusten rahoittamista
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5. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2019, TS 2020- 2021

Käyttötalous

