2.12.2020

Ylitornion seurakunta

Talousarvio kooste 2021
Taloussuunnitelma 2022 -2023
Pirta Melaluoto 1.12.2020

TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA
• Taloudellinen liikkumavara kaventunut viimeisen 10 vuoden aikana ja talouden
heikkenemisen ennakoidaan jatkuvan
• Kirkkohallitus suosittaa toimenkuvien tarkastelemista ja henkilöstön osaaikaistamista talouden ja toiminnan ehdoin
• Talouden ja hallinnon yhteistyö lähiseurakuntien kanssa
• Taloudessa näköala paikka, 3 seurakuntaa ja hiippakunnallinen talouspäälliköiden tiivis
yhteydenpitäminen
• Suntioiden vuosittainen yhteisöpäivä
• Vuosittainen Tyhy-päivä Pellon ja Ylitornion seurakuntien kanssa

• Koronan vaikutuksien arviointi on erittäin vaikeaa
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TALOUSARVION 2021 PERUSTEITA
• Palveluiden ostot perustuvat eri toimijoiden antamiin arvioihin ja laskennallisiin
euromääriin
• Palveluiden ostot perustuvat eri toimijoiden antamiin arvioihin ja laskennallisiin
euromääriin
• Vuokrakulut, leasing (ICT) perustuvat voimassa oleviin sopimuksiin ja tarvittaviin
uudistamisiin
• Aineet ja tarvikkeet perustuvat henkilökunnan antamiin hankinta-arvioihin
• Muut toimintakulut on arvioitu edellisen vuosien mukaan ja tiedossa olevin
korotuksin

JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS JA ENNUSTE
Kirkkoonkuulumis %
2006
93,03 %
2010
90,34 %
2019
84,07 %
2020TA 83,17%
2021 TA 82,29 %
2023 TS 80,50%
2030 ENN 74,23 %
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VEROTUOTOT 2021
• Verotusarvio, isoja muutoksia Verohallinnon toimesta 2019, vaikutusta vielä
vuoteen 2020
• Vuodelle 2021 veroennusteen mukaan kirkollisverossa vähän jopa nousua
• Kirkollisvero 1,5 %
• Valtionrahoitus perustuu kunnan väkilukuun, noin 20 €/asukas
• Jäsenmäärä poikkeaa kirkollisveroa maksavien määrästä
• Verotuotot ja -kulut perustuvat verohallinnon ja kirkkohallituksen
tekemien ennusteisiin lokakuussa 2020

VEROTUOTOT JA -KULUT 2016 – TS 2023
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VEROTUOTOT JA KULUT 2016 – TS 2023
(1 000€)

VARALLISUUS ERÄT JA MUUT TUOTOT
•
•
•
•
•
•

Rahoitustuottoja arvioitu 50 000 €
Metsänmyyntiä suunnitelman mukaiset 63 000 € - 20 200 €
Metsävarallisuuden myyntiä 100 000 € (metsävarojen arvo arvioitu 1,2 milj. €)
Talous- ja hallintopalveluiden tuottaminen yhteistyöseurakuntiin 75 000 €
Haudanhoitosopimusten kautta tuotto-odotus 20 000 €
Maksutuotot edellisen vuoden mukaisesti
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HENKILÖSTÖ
•

•

•

•

•

Henkilöstökustannukset
• Uusi työehtosopimus, 1,9 % nousu edelliseen vuoteen
• Eläkevakuutusmaksu, suhteutettu työntekijöiden ikään, ei tasata, 21 %
• Muut sivukulut, edellisen vuoden tasossa 2,85 %
• Kanttorin tehtävä laskettu 80 % C-kanttorin virkana
Muutoksia
• Taloussihteeri 80 % maaliskuun loppuun, 1.4.2021 100 %
• Suntion tehtäviin sisällytetään kiinteistöjen siivoukseen, entisen ostopalvelun sijaan
• Suntion tehtävä on osa-aikaistettu talvikuukausina
• Suositus lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi, osuus 24 500 €
Koulutus
• Koulutuksiin varattu 200 €/ henkilö
• Suositaan verkkokoulutuksia
• Järjestelmien käyttökoulutus
Työhyvinvointiin panostetaan
• Vuosittaisen työhyvinvointikyselyt
• Työyhteisön kehittäminen 2 000 €
Työajan käyttö on arvioitu kustannuspaikoin kuluvan vuoden mukaan

HAUTAUSTOIMI
•

Hautaustoimeen panostettu
• Peruskunnostettu hautausmaita
• Otettu oppia mm. Torniosta ja Tervolasta
• Työvälineitä uusittu, huomioitu lausuntoja työergonomiasta ja-turvallisuudesta

•

Riskinhallintaa parannetaan
• Hautatoimeen koulutetaan useampi osaaja

•

Meltosjärven hautausmaan kunnossapitoa tehostetaan
• Kylätoimikunta aktiivisesti mukana
• Uusi toimija hoitaa säännöllisesti hautausmaan jätehuoltoa ja kunnossapito. Myös hautojen
peruskunnostukset ja haudantäyttämisen jälkeiset toimet

•
•

Hautauspalveluita tarjotaan pääsääntöisesti ma – la, pl. kuukauden yksi lauantai
Hautatoimen kortistojen digitointi vaihe 2
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MUITA TA 2021
•

•
•
•
•
•
•

Annetut avustukset
• Lähetysjärjestöt uusituilla sopimusehdoilla
• Kirkon ulkomaanapu
• Paikallisesti annettavat avustukset, erillisillä päätöksillä

9 000 €
1 000 €
7 850 €

Näkyvyyttä ylläpidetään osallistumalla kunnan ja järjestöjen tapahtumiin 2 000 €
Streaming-palvleua hyödynnetään laajasti toiminnassa
Ylitornion iltakirkko poistettu, silloin kun Meltosjärvellä jumalanpalvelus, joka striimataan
Lapsi- ja perhetyö aktiivisemmassa yhteistyössä kunnan kanssa
Rippikoululeiri lyhennetty, nyt 6 vrk
Mahdollisia koronan vaikutuksia ei ole osattu arvioida

ERILLISTOIMENPITEET
• Pitkäaikais- ja pysyväisarkistointi toimenpiteiden aloittaminen
• Asianhallintaohjelmiston pilotointi, osallistuvia seurakuntia 3 -5 2 000 – 3 000 €
• Digitaalinen arkistointi, suunnitelmat syksy/2021, toteutus 5/2022
• Maksuvaihtoehtojen lisääminen käteismaksun rinnalle
• Selvitystyö seurakuntien välisestä yhteistyön laajentamisesta toiminnallisessa työssä 5 000 €
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KUSTANNUKSIEN VERTAILU 2016 – TA 2021

*Kiinteistöt (ei metsätalous)

TULOSLASKELMA 2018 – TS 2023
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YLITORNION SEURAKUNTA TEHTÄVÄLUOKITTAIN
SEURAKUNNALLINEN
TOIMINTA
•

Varsinainen toiminta

•

Hengellisen ja
kasvatuksellisen toiminnan
seurantakohteet

HALLINTO

HAUTAUSTOIMI
•

Varsinainen toiminta

•

Hautaukseen liittyvien
toimien ja hautausmaiden
seurantakohteet

KIINTEISTÖTOIMI

HAUTAINHOITORAHASTO
•
•

•

Tukitoimi

•

Tukitoimi

•

Hallinnon ja talouden
kustannus/seurantakohteet

•

Hallinnon ja talouden
kustannus- /seurantakohteet •

Oma tase- ja seurantakohde
Seurakunnan hallinnoima rahasto
Toimintaa rahoitetaan rahaston varoin

KATELASKELMAT TYÖALOIN 2018 – TS 2023
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TOIMINTAKATE 2016 – TS 2023

TULOS 2016 – TS 2023
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TALOUSSUUNNITELMA 2022 -2023
• Kirkollisveroprosentti 1,6 %
• Toiminnan rahoittaminen
• Metsävarallisuuden myyntiä 100 000 €/ vuosi
• Investointien kattamiseen
• Toiminnan rahoittamiseen
• Kiinteistöstrategian mukaisien toimenpiteiden toteuttaminen askel kerrallaan

HAUTAINHOITORAHASTO
HAUTAINHOITORAHASTO

2019

TA 2020

TA
2021

41 000

TS1
2022

TS2
2023

Toimintatuotot

76 570

53 409

37 900

38 900

Toimintakulut

-76 570

-79 500 -83 409

-67 900

-68 900

0

-38 500 -30 000

-30 000

-30 000

30 000

30 000

30 000

0

0

0

TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot- ja kulut
VUOSIKATE

0

-38 500

• Ei merkittäviä muutoksia suunnitteilla
• Hautojen hoitotasoa kehitetään saatujen kokemuksien ja mahdollisen laajan kysynnän
kautta
• Muistokivien ja reunakivien käsittelylle on kysyntää, sitä jatketaan
• Kylmyyttä kestävästä kukasta on Haavikon puutarhan kanssa suunnitelmia
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Hiippakunta ja koko maa
vertailua
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Kiitos
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