KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE

Nro 13/2012
19.6.2012

TALOUSHALLINNON PERUSOHJEESEEN MUUTOKSIA 1.9.2012 JA
1.1.2013 LUKIEN

Taloushallinnon perusohjeisiin on tehty muutoksia, jotka koskevat ”Tililuetteloa” ja
ohjetta ”Kustannusten kohdentamisesta seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä” ja
sitä koskevaa liitettä ”Tehtäväalueet, joiden tuotot ja kulut ilmoitetaan vuosittain
Kirkkohallitukselle”.
Kysymyksessä ei ole itse kirjanpitojärjestelmään tulevasta uudistuksesta, vaan ohjeiden muuttamisesta siten, että ne vastaavat nykyistä lainsäädäntöä ja kirjauskäytäntöä. Lisäksi muutoksella varmistetaan kirjanpidon palvelukeskuksessa tehtävien
kirjanpitokäytäntöjen yhdenmukaisuus.
Tililuettelo, yleistä
Uusi tililuettelo tulee voimaan 1.9.2012, ja ensisijaisesti sen ottaa käyttöön Kirkon
palvelukeskus Kipa alkaessaan hoitaa asiakasseurakuntien kirjanpitoja. Muita seurakuntia koskee vain taseen pysyviä vastaavia koskeva muutos. Muilta osin seurakunnat voivat jatkaa kirjanpitoaan muuttamatta nykyisiä tililuetteloitaan. Seurakunnat voivat harkintansa mukaan ottaa käyttöön uudessa tililuettelossa olevia tuloslaskelman tilejä, mutta tilien numerointi tulee sälyttää nykyisen kaltaisena nelinumeroisena. Tililuettelo on tämän yleiskirjeen liitteenä ja se on lisätty myös internetsivusto Sakastin osaan ”Seurakuntatalous”.
Kaikkia seurakuntatalouksia koskevat muutokset taseessa 1.1.2013 lukien
Kaikkien seurakuntatalouksien tulee muuttaa taseen vastaavaa puolen tase-erien
”Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet” ja ”Rakennukset” vastaamaan nyt päätetyn
tililuettelon rakennetta.
Tase-erään ”Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet” merkitään vastedes vain se
omaisuus, joka on tarpeen hautaustoimilain mukaisten yleisten hautausmaiden ylläpidossa ja vainajien hautaamisissa. Tähän saakka myös siunauskappelit ja siunaus-
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kappeleiden urut ovat olleet osa hautaustoimen aineellisia hyödykkeitä. Siunauskappelit tullaan merkitsemään taseessa ”Rakennuksiin” ja siunauskappeleiden urut
”Urkuihin”. Se osa siunauskappelirakennuksesta, jossa mahdollisesti sijaitsee vainajien säilytystiloja, hautausmaahenkilöstön tiloja ynnä muita sellaisia tiloja merkitään tase-erään ”Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet”.
Tase-erään ”Rakennukset” merkitään erikseen kirkolliset rakennukset ja muut rakennukset. Kirkkolain 14 luvun 2 pykäläni mukaan kirkollisia rakennuksia ovat
kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin
rinnastettavat rakennukset. Uutta on siis se, että myös siunauskappelit merkitään nyt
tase-erään ”Rakennukset”. Uusi tili on myös ”Kappelit ja muut kirkkorakennukset”.
Tälle tilille merkitään sellaiset kappelit ja kirkkorakennukset, jotka eivät ole Kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaisia rakennuksia. Se osa siunauskappelirakennuksesta,
jota käytetään vainajien siunaustilaisuuksissa, merkitään tase-erään ”Rakennukset”.
Kaikkia seurakuntatalouksia koskevat muutokset käyttötaloudessa ja kustannusten kohdentamisessa 1.1.2013 lukien
Tililuettelon tase-eriin tehtävien muutosten seurauksena on tehty muutoksia myös
käyttötalouteen vastaaville tehtäväalueille, ja ohjetta kustannusten kohdentamisesta
on tältä osin täydennetty. Kustannusten kohdentamisen ohje on muutosten osalta
yleiskirjeen liitteenä.
Hautaustoimi
Hautaustoimen pääluokan tehtäväalueelle ”Hautausmaan kiinteistöt” kirjataan vain
tase-erään hautausmaan aineelliset hyödykkeet merkittyjen kiinteistöjen ylläpidosta
aiheutuvia kuluja. Tehtäväalueelle ”Varsinainen hautaustoimi” kirjataan ainoastaan
vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta ja tuhkaamisesta, sekä haudan kaivusta,
peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvia tuottoja ja kuluja.
Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen pääluokan tehtäväalueisiin tulee muutos, joka aiheutuu siitä, että
jokaiselle kirkkolain mukaiselle kirkolliselle rakennukselle varataan oma tehtäväalue. Ne ovat ”Kirkot, Kellotapulit ja Siunauskappelit” (tai Siunaus- ja hautakappelit, milloin hautakappeleita seurakunnan hautausmaalla on). Lisäksi uutena tehtäväalueena on ”Kappelit ja muut kirkkorakennukset”, johon kirjataan sellaisten kappeleiden ja kirkkorakennusten tuotot ja kulut, jotka eivät ole kirkkolain 14 luvun 2 §:n
mukaisia rakennuksia.
Siunauskappeli ovat usein sellaisia rakennuksia, joissa on tiloja sekä hautausta (vainajan säilytystilat, henkilökunnan tiloja yms.) että siunaustilaisuutta varten. Niissä
tapauksissa seurakunnan tulee jakaa rakennukset kustannukset parhaaksi katsomallaan jakoperusteella ”Hautaustoimeen” ja ”Kiinteistötoimeen”.
Uusi tililuettelo Kipan asiakasseurakunnille 1.9.2012 lukien
Kirkon palvelukeskuksen perustamisen jälkeen on tullut tarve päivittää joitakin taloushallinnon perusohjeen osia. Näistä merkittävin on tililuettelo. Uusi tililuettelo
otetaan kokonaisuudessaan Kipan asiakkaiden käyttöön 1.9.2012 lukien.
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Tuloslaskelman tilejä on lisätty nykyiseen tililuetteloon verrattuna. Käytännössä
kaikki lisätyt tilit ovat jo tällä hetkellä jonkin seurakuntatalouden käytössä. Tililuettelo on myös tarkistettu siten, että se vastaa Kirkon palvelukeskuksen tietojärjestelmien vaatimuksia. Tästä syystä esimerkiksi rahat ja pankkisaamiset on esitetty
pankkiryhmittäin ja -tileittäin, tuloslaskelmassa investointien kirjaamisia varten on
useita uusia tilejä ja tilien numerointi on kuusinumeroinen. Tililuetteloon on varattu
tilit myös Kirkon keskusrahaston (”Kirkkohallitus, Eläkerahasto ja Kipa”) kirjanpidon erityistarpeet huomioiden.
Taloustilaston muuttaminen noudattamaan tehtyjä muutoksia
Jotta Kirkkohallituksen keräämät tilastot sekä taseen että käyttöomaisuuden osalta
vastaisivat nyt päätettyjä muutoksia, on tilastointia muutettu noudattamaan tililuettelon tilejä ja tiliryhmiä sekä kustannusten kohdentamisen mukaisia tehtäväalueita.
Muutokset koskevat vuodelta 2013 tehtäviä tilastoja

Lisätietoja
Lisätietoja antaa taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, puh: 09 1802 246,
pasi.perander@evl.fi .
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Kirkkolaki 14 luku 2 §, Kirkolliset rakennukset
Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla
olevat niihin rinnastettavat rakennukset. Kirkkopihaan sekä sen ja hautausmaana aitaan ja porttiin
sovelletaan mitä kirkollisista rakennuksista on säädetty tai määrätty.
Kirkon käyttämättä jättämistä sekä kirkollisen rakennuksen purkamista tai sellaista korjaamista,
joka olennaisesti muuttaa sen ulko- tai sisäasua, koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

