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Pasi Korhonen
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jäsen

Muut saapuvilla olleet

Kalevi Valtanen
Erkki Tuovinen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjan pitäjä

Asiat

§§ 27 – 36

Allekirjoitus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juhani Saastamoinen

Erkki Tuovinen

Pöytäkirja on tarkastettu

Sotkamossa 19.9.2022
Arja Roivainen
pöytäkirjantarkastaja

Nähtävillä olo

Tarja Vehkaoja
pöytäkirjantarkastaja

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan
ilmoitustaululla 19.9.2022 – 18.10.2022.
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talouspäällikkö Erkki Tuovinen
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§ 27 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esittely:

Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös,
milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti
pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Liite 1.
Kokous on päätösvaltainen jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Päätösehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Veisattiin virsi 462 1-2. Suoritettiin nimenhuuto, sekä todettiin kokous lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

§ 28 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esittely:

Pöytäkirjan tarkastetaan heti tai sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua
jäsentä.

Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka suorittavat pöytäkirjan tarkastuksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Roivainen ja Tarja Vehkaoja.

§ 29 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Samalla kirkkoneuvosto päättää
mahdollisista kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös:

Kiireellisiä asioita ei ollut. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§ 30 HAUTAUSMAAKATSELMUS
Esittely

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautasumaan ja sillä olevien rakennusten katselmus
suoritetaan vuosittain (Sotkamon seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö § 16.)
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan
tekemät esitykset sekä havainnot antavat aihetta. Liite 2

Päätösehdotus
Kirkkoneuvosto suorittaa hautausmaakatselmuksen torstaina 15.9.2022 klo 17.00 alkaen.

Päätös

Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen. Katselmuksen muistio on pöytäkirjan
liitteenä.
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§ 31 KIRKKOHERRANVIRASTON TONTIN TARJOUSPYYNTÖ
Esittely:

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.3.2022 päättänyt jatkaa myyntiprosessia suunnitelman
mukaan. Tarjouskilpailua varten on pyydetty tarjouspyyntö luonnos Kajaanin
Kiinteistökulmalta. Tarjouspyyntö on laadittu sillä näkökulmalla, että maa-alueelle voidaan
hakea kaavamuutosta ostajan toimesta. Liite 3

Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto tutustuu tarjouspyyntö luonnokseen ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto tutustui tarjousluonnokseen ja teki siihen tekstimuutoksia. Korjattu versio
lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille.

§ 32 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2023
Esittely:

Kirkkovaltuuston tulee ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä määrätä tulevan
vuoden tuloveroprosentin suuruus.
Seurakunnan varoja saadaan käyttää ainoastaan sen tehtävien toteuttamiseen.
Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon tehtävien rahoittamiseen
maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion
mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto tai yhteinen
kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle
hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan
tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan
nykyisen verojärjestelmän sisällä muuttamalla valtion tuloveroasteikkoa, kuntien
veroprosentteja sekä useita eri vähennyksiä. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat
yhdistetään siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja
samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Kaikkien kuntien
kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti.
Valtion verotuksen kiristäminen toteutetaan pääasiassa tuloveroasteikon kautta, joka alkaisi
nykyistä alemmalta tulotasolta ja siihen tulisi yksi porras lisää. Kirkollisveroprosenttien
alentaminen jätetään seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.
Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 milj. euroa, ellei
veroprosentteja alenneta alentamispainetaulukon mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että
uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta
tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä
vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Kirkko siis saisi sote-verouudistuksen yhteydessä
perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat verovelvolliset maksaisivat
kirkollisveroa nykyistä enemmän. Jotta uudistus olisi kirkollisveron osalta tuottoneutraali,
kirkollisveroprosentin keskimääräinen alentamistarve on valtiovarainministeriön laskelmien
mukaan kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Alentamistarve jakautuu kuitenkin
seurakuntien välillä eri tavalla, johtuen erilaisista veropohjista. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n
mukaan kirkollisveroprosentti määrätään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, minkä johdosta
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pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä. Koska joidenkin
seurakuntien kohdalla alentamistarve on vähemmän kuin pienin mahdollinen alentaminen,
kirkollisvero todennäköisesti kiristyisi uudistuksen yhteydessä hieman joissakin
seurakunnissa. Tämänhetkisen arvion mukaan kirkollisveron tuotto kasvaisi yhteensä noin 18
milj. eurolla, vaikka kirkollisveroprosentteja alennettaisiin alentamispainelaskelman
mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että seurakunnan jäsenten kirkollisverorasitus kasvaa joissakin
seurakunnissa hieman.
Mikäli kirkollisvero säilytetään 1,65 prosentissa, Sotkamon seurakunnassa
kirkollisverokertymä kasvaa valtiovarainministeriön painelaskelman mukaan 145 163 euroa.
Mikäli tuloveroprosentti lasketaan 1,55 %:iin, kertymä jää laskelman mukaan siitä huolimatta
9 228 euroa ennakoitua suuremmaksi.
Kirkkohallitus kehottaa seurakuntatalouksia tarkastelemaan kirkollisveroprosenttiaan VM:n
alentamispainetaulukko huomioiden, ja päättämään veroprosentistaan niin, että verouudistus
olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta.
Valtiovarainministeriön 14.4.2022 Kirkkohallitukselle toimittaman kirkollisveron
alentamispainelaskelman mukaan Sotkamon seurakunnan kirkollisveroa tulisi alentaa 0,1
prosenttiyksikköä. Liite 4.
Päätösehdotus:
Päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentiksi
1,60 % vuodelle 2023.
Päätös:

Hyväksyttiin.

§ 33

VUOKRATONTTIEN MYYMINEN VUOKRALAISILLE

Esittely:

Kaksi seurakunnan vuokratontilla vuokralaisena olevaa henkilöä on ilmaissut lunastaa
vuokratontin. Tontit sijaitsevat Hakalantie 10: ssä ja Ylikatu 14:sta. Hakalantie tontti on n.
1500 m2 ja Ylikadun tontti n. 1600 m2 suuruinen.

Päätösehdotus: Keskustellaan asiasta ja päätetään myykö seurakunta omistamiaan vuokratontteja.
Päätös:

Kiinteistösuunnitelman mukaan vuokralaisilla on mahdollisuus ostaa tontti omaksi.
Vuokralaiset voivat esittää ostotarjouksen tonteista.

§ 34 MUUT MAHDOLLISET ASIAT
-

keskusteltiin Syntiniemen alueen käytöstä ja vuokraamisesta esim. yhdistysten käyttöön.
Salmelantien viraston vuokrasta neuvotellaan Iloksi ry:n kanssa. Vuokrasopimus voidaan
tehdä huomioiden kiinteistön kustannukset ja mahdollinen kiinteistön myynti.
Vakuutukset voidaan kilpailuttaa vakuutusmeklareiden toimesta.
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§ 35 ILMOITUSASIAT
- Elokuussa myönnetty diakonia-avustusta 17 taloudelle yhteensä 1 540 €
- Seurakunnan kuukausiraportti 7.2022

§ 36 MUUTOKSENHAKUOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Ehdotus

Puheenjohtaja antaa liitteenä n:o 5 olevan muutoksenhakuosoituksen ja päättää kokouksen.
Liite 5

Päätös

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuilmoituksen ja päätti kokouksen klo 19.20.

