Kustannusten kohdentaminen

Liite 1.

Tehtäväalueet, joiden tuotot ja kulut ilmoitetaan vuosittain Kirkkohallitukselle
Hautaustoimi 1)
401

Hautausmaahallinto
Tälle tehtäväalueelle merkitään hautaustoimeen liittyvän luottamushenkilöhallinnon
kulut ja mahdollisen hautausmaatoimiston aiheuttamat kulut. Pienissä seurakunnissa,
joissa ei ole erillistä hautausmaahallintoa, luottamushenkilöiden, taloushallinnon, tietohallinnon ja yleishallinnon kuluista jaetaan hautaustoimen osuus tehtäväalueelle
hautausmaahallinto.
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Hautausmaakiinteistöt
Tehtäväalueelle kirjataan hautausmaiden perustamisesta ja peruskorjauksista aiheutuvat poistot ja sisäiset korkokulut sekä yleishoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat tuotot
ja kulut.
Tähän kirjataan myös sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset, vaikka sankarihautausmaa tai
ns. kulttuurihauta sijaitsisi esimerkiksi kirkon yhteydessä eikä varsinaisella hautausmaalla.
Tehtäväalueelle kirjataan myös siunauskappelien ja vainajien säilytystilan (kylmiö),
krematorion sekä hautausmaiden huolto- ja muiden sellaisten rakennusten tuotot ja
kulut. Tälle tehtäväalueelle kirjataan hautapaikan tai -sijan myynnistä saadut tuotot.
Seurakunnat, joilla on hautainhoitorahasto, ilmoittavat puutarhojen kustannukset
hautainhoitorahaston lomakkeella A8, mikäli valtaosa puutarhan tuotteista käytetään
sopimushautojen kaunistamiseen.
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Varsinainen hautaustoimi
Tähän kirjataan vainajan säilyttämisestä, kuljettamisesta, tuhkaamisesta, siunaustilaisuuden järjestämisestä ja mahdollisen muistotilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet
tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös haudan kaivusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta aiheutuvat tuotot ja kulut. Suntioiden palkat henkilöstökulut hautausten järjestämisestä siunaustilaisuudesta kohdennetaan myös tälle tehtäväalueelle.

Pappien, ja kanttoreiden ja suntioiden palkat henkilöstökulut siunaus- ja muistotilaisuuksien ajalta kohdennetaan Seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan tehtäväalueelle Hautaan siunaaminen
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Haudanhoitosopimukset
Tähän kirjataan sopimushautojen hoitamiseen liittyvät tuotot ja kulut silloin, kun
seurakunnalla ei ole hautainhoitorahastoa. (Kkh yleiskirje 30/2005)

1 ) Muutokset, virastokollegio 14.6.2012, voimassa 1.1.2013 lukien
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Kiinteistötoimi 2)
501

502
502

Kiinteistöhallinto
Tähän kirjataan kiinteistöjohtokunnan sekä keskitetysti hoidetun kiinteistötoimen
tuotot ja kulut, esim. kiinteistöpäällikön, rakennusmestarin ja isännöitsijän palkat sivukuluineen. Tähän voidaan kirjata myös pääluokan kiinteistötoimi osuus hallintokuluista.
Kirkot ja kappelit
Kirkot
Tähän kirjataan kirkkolain 14 luvun 1 §:n mukaisten kirkkojen tuotot ja kulut.
Kirkkolain 14 luvun 2 §:ssä erotetaan kirkolliset rakennukset seurakunnan muista
rakennuksista. Tämän lisäksi erotetaan vielä kirkko muista kirkollisista rakennuksista, koska päätös kirkon rakentamisesta syntyy vain kirkkolain 14 luvun 1 §:n 2
mom:n osoittamassa järjestyksessä.

50x3)

Kellotapulit
Tähän kirjataan kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaisten kellotapulien tuotot ja kulut.
Kirkkolain 14 luvun 2 §:ssä erotetaan kirkolliset rakennukset seurakunnan muista
rakennuksista.
Silloin kun kellotapuli on osa kirkkoa (samaa rakennusta), siitä aiheutuvia tuottoja ja
kuluja ei eroteta kirkon tuotoista ja kuluista.

50x

Siunauskappelit
Tähän kirjataan kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaisten siunauskappeleiden tuotot ja
kulut.

50x

Kappelit ja muut kirkkorakennukset
Tähän kirjataan sellaisten kappeleiden ja kirkkorakennusten tuotot ja kulut, jotka
eivät ole kirkkolain 14 luvun 2 §:n mukaisia kirkollisia rakennuksia.
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Seurakuntatalot
Tähän merkitään seurakuntatalojen tuotot ja kulut.

504,510,520 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet
Tähän merkitään ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat asuinkiinteistöistä ja asuntoosakkeista. Hautainhoitorahaston sijoitusasunnot merkitään hautainhoitorahaston taseeseen.
505

Leiri- ja kurssikeskukset
Tähän merkitään leiri- ja kurssikeskusten tuotot ja kulut.

2 ) Muutokset, virastokollegio 14.6.2012, voimassa 1.1.2013 lukien
3 ) Tehtäväalueiden numerointi pitää sovittaa käytettävissä olevaan numerointiin ja kirjanpitojärjestelmään, eikä järjestyksen tarvitse olla tässä esitetty.
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506,507 Muut rakennukset
Tähän merkitään seurakunnan mahdollisista muista rakennuksista aiheutuvat tuotot
ja kulut.
530,531 Maa- ja metsätalous
Tähän merkitään maa- ja metsätaloudesta seurakunnalle aiheutuvat tuotot ja kulut.
540

Muu kiinteistötoimi.
Tähän merkitään sijoitusmielessä hankittujen sijoituskiinteistöjen ja
-kiinteistöosakkeiden tuotot ja kulut. Lisäksi tähän merkitään muut kuin edellä mainitut kiinteistötoimen tuotot ja kulut.

550

Keittiötoimi
Tälle tehtäväalueelle kirjataan tuotot ja kulut, jotka liittyvät seurakunnan omaan keittiötoimintaan esim. seurakuntatalolla tai leirikeskuksessa. Tälle tehtäväalueelle kirjataan keittiöhenkilökunnan palkat, elintarvike- yms. kulut, keittiökoneiden ja laitteiden kulut sekä keittiötoimen tuotot esim. pitopalvelusta. Tälle tehtäväalueelle
kirjataan myös keittiö- ja tarjoilutilojen osuus kiinteistön sisäisistä vuokrakuluista
sekä keittiötoimintaan liittyvät poistot ja sisäiset korkokulut. Keittiötoiminnan välittömät ja välilliset kulut jaetaan tai laskutetaan käyttäjien kesken sisäisinä palvelukuluina. Mikäli seurakunnan oma keittiötoiminta on hyvin pientä, seurakunta voi olennaisuuden periaatetta noudattaen kirjata sen tuotot ja kulut ao. kiinteistölle.
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