
 

TALOUSHALLINNON PERUSTEET -KOULUTUSPAKETTI SEURAKUNNILLE 
 

Taloushallinnon perusteet -koulutukseen ovat tervetulleita kaikkien seurakuntien työntekijät, 
erityisesti uudet taloudesta, henkilöstöstä, hallinnosta sekä kiinteistö- ja hautaustoimesta vastaavat 
viranhaltijat.  

Koulutuksen pääajatus on siis se, että: 
 

- jaetaan tieto siitä, mitä pitää tietää ja mistä tiedon löytää 
- samalla muodostuu koulutusmateriaalipaketti ja linkit tiedon äärelle  
- webinaarit tallennetaan, joten niitä voi katsoa myös myöhemmin 
- koulutusmateriaalit / linkit ja tallenteet kootaan keskitetysti yhteen paikkaan 
- koulutukset järjestetään ainoastaan suomeksi, mutta linkit tehdään myös ruotsinkieliseen 

vastaavaan materiaaliin 

Koulutus koostuu seitsemästä tiiviistä koulutusaamupäivästä (kolmen tunnin Teams-webinaari), jotka 
pidetään 1.-16.2.2022 välisenä aikana. Koulutuspäivien teemat ovat seuraavat: 

1. TALOUS 
2. HENKILÖSTÖ 
3. HALLINTO 
4. KIINTEISTÖT 
5. KIPA (KIRKON PALVELUKESKUS) 
6. HAUTAUS 
7. UUDET RAHOITUSLÄHTEET 

 
Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua. 
 
Mikäli sinulla on koulutukseen liittyen kysyttävää/kommentoitavaa/ehdotuksia, ole ystävällisesti 
yhteydessä joko taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpaseen, johanna.simpanen@evl.fi tai 
hiippakuntasihteeri Mika Piittalaan, mika.piittala@evl.fi.  
 
Koulutuksen suunnittelutiimin jäseninä ovat toimineet Turun arkkihiippakunnasta hiippakuntasihteeri 
Mika Piittala, talouspäälliköt Susanna Järvenpää, Siikaisten seurakunta ja Outi Töykkälä, Euran 
seurakunta sekä Kirkkohallituksesta taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen. 

 

 
KOULUTUSPÄIVIEN OHJELMA  

 

1 TALOUS / TEAMS ti 1.2.2022  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

 
9.00 TERVETULOA / webinaarijakson esittely, hiippakuntasihteeri Mika Piittala, Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapituli 
 
9.05 Taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen / Kirkkohallitus, Seurakuntien hallinto ja talous 

➢ Talousarvio 
o ohje ja aikataulut 

➢ Tilinpäätös 
o ohje ja mallipohja 
o aikataulu 
o Kriisiytyvän seurakunnan mittarit 
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➢ Taloussääntö 
o mallipohja 

➢ Veroilmoitukset 
o seurakunnan verovelvollisuus 

➢ Arvonlisäverotus 
➢ Rahankeräykset ja kolehdit 

o ohjeistus 
9.55 Aika kysymyksille 
10.00 TAUKO 
 
 
10.10 Controller Tarja Tirri / Kirkkohallitus, talousosasto 

➢ Tilintarkastajan valinta ja rooli 
➢ Sisäinen valvonta 

10.35 Aika kysymyksille 
 
10.40 Sijoitusjohtaja Van Gilse Van Der Pals Ira / kirkon eläkerahasto 

➢ Sijoitussuunnitelma 
o mallipohja 
o kilpailutusmalli / ohje 

11.00 Aika kysymyksille 
11.05 TAUKO 
 
11.15 Tilastoasiantuntija Tuomo Halmeenmäki / Kirkkohallitus, Seurakuntien hallinto ja talous 

➢ Kirkon tilastot / arviot 
➢ Veronsaajapalvelut 

11.50 Aika kysymyksille 
 
11.55 Päivän päätös ja kiitos, Mika Piittala ja suunnittelutiimi 
 

2 HENKILÖSTÖ / TEAMS ke 2.2.2022 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

9.00 TERVETULOA/ webinaarijakson esittely, hiippakuntasihteeri Mika Piittala, Turun arkkihiippakunnan 

tuomiokapituli 

 
9.05 Neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck / työmarkkinaosasto 

a) KirVestes (kt) 
b) Virka / työsuhde (kt) 
c) Kirkon työmarkkinalaitos / yleiskirjeet (kt) 
d) Suorituslisä (kt) 
e) Johtosääntö (kt) 
f) Tehtävänkuva (kt) 

9.55 Aika kysymyksille 
10.00 TAUKO 

 
10.05 Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäki / Porin seurakuntayhtymä 

g) Palkka-asiamiesasiat 
h) Yhteistyötoimikunta 
i) Työsuojelupäällikön tehtävät 
j) Työterveys 
k) Koulutussuunnitelma 
l) Työllisyysrahaston maksama koulutustuki 

10.55 Aika kysymyksille 

11.00 TAUKO 
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11.05 Henkilöstöpäällikkö Hannamari Kekkonen / Kankaanpään seurakunta 

m) Henkilöstösuunnitelma 
n) Tasa-arvosuunnitelma 
o) Yhdenvertaisuussuunnitelma 
p) Perehdytyssuunnitelma 
q) Varhaisen tuen malli / suunnitelma 

 
11.50 Aika kysymyksille 

 
11.55 Päivän päätös ja kiitos, Mika Piittala ja suunnittelutiimi 

 
 

3 HALLINTO/ TEAMS ti 8.2.2022 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 

9.00 TERVETULOA / webinaarijakson esittely, hiippakuntasihteeri Mika Piittala, Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapituli 
 
9.05 Hallintopäällikkö Sari Anetjärvi / Espoon seurakuntayhtymä 

a. Kirkon hallintorakenne  
b. Kirkkolaki ja kirkkojärjestys 
c. Kirkkovaltuuston työjärjestys 
d. Kirkko/seurakuntaneuvoston ohjesääntö 
e. Seurakuntavaalit 
f. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 

9.55 Aika kysymyksille 
10.00 TAUKO 

 
10.05 Hallintopäällikkö Sari Anetjärvi / Espoon seurakuntayhtymä 

g. Kokouskäytäntö 
h. Esteellisyys 
i. Valitusasiat 
j. Sihteerin rooli 
k. Tietosuoja-asiat 
l. Arkistointi ja arkistosuunnitelma 
m. Domus 

10.55 Aika kysymyksille 

11.00 TAUKO 

 
11.05 Hallintopäällikkö Sari Anetjärvi / Espoon seurakuntayhtymä 

n. Aluekeskusrekistereiden toiminta. Hallintopäällikkö Sari Anetjärvi / Espoon seurakuntayhtymä 
o. Seurakunnan nettisivut, LUKKARI. Tuotepäällikkö Reeta Kujanpää / kirkon viestintä. 
p. Kalenteri/ajanvarausjärjestelmä.  
q. Alueelliset it-keskukset. Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen / Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
r. Mitä koulutuksia / mitä jatkokoulutuksia / mitä webinaareja. Hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa 
s. Strategiatyö seurakunnassa (Kirkon Ovet auki strategia). Hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa 

 
11.50 Aika kysymyksille 

11.55 Päivän päätös ja kiitos, Mika Piittala ja suunnittelutiimi 
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4 KIINTEISTÖT / TEAMS ke 9.2.2022 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

 
9.00 TERVETULOA / webinaarijakson esittely, hiippakuntasihteeri Mika Piittala, Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapituli 

 
9.05 Yliarkkitehti Edla Mäkelä, Kirkkohallitus, Seurakuntien hallinto ja talous 

• Kirkolliset rakennukset ja suojeluvastuu 

• Peruskorjauksissa / uudisrakentamisessa huomioitavaa, mm. hallinnon prosessi 

• Kirkkohallituksen avustukset / muut avustukset 
9.55 Aika kysymyksille ja keskustelulle 
10.00 TAUKO 

 
10.05 Kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto, Kirkkohallitus, Seurakuntien hallinto ja talous 

• Kiinteistöstrategia 

• Basis 

• Arvoesineet 

• Ympäristödiplomi 
10.55 Aika kysymyksille ja keskustelulle 
11.00 TAUKO 

 
11.05 Asiantuntija Niklas Turku, Kirkkohallitus, Seurakuntien hallinto ja talous 

a. Metsänhoitosuunnitelma 
b. Metsän myynti 

 
11.30 Hankintapäällikkö Carita Wuorsalo ja juristi Mikko Tähkänen, Kirkkohallitus, talousosasto 

• Kirkkohallituksen hankintatiimi 

• Sakastin hankintasivut 

• Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivut 

• Hankintaohje ja pienhankintaohje seurakunnissa 

• Ajankohtaista hankinnoista 
 

11.50 Aika kysymyksille 
11.55 Päivän päätös ja kiitos, Mika Piittala ja suunnittelutiimi 

 

5 KIRKON PALVELUKESKUS (KIPA) / TEAMS to 10.2.2022 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 

9.00 TERVETULOA / webinaarijakson esittely, hiippakuntasihteeri Mika Piittala, Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapituli 

 
9.05 Palveluksessanne - Kirkon palvelukeskus | Kyrkans servicecentral - till er tjänst 

a. Yleistä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluistamme 
b. Palvelupyyntöjärjestelmä  
c. Matkat- ja kulut 

9.55 TAUKO 
 

10.05 Taloushallinnon palvelut ja järjestelmät 
d. Kirjanpito 
e. Osto- ja myyntireskontrat 
f. Raportointi 

10.55 Aika kysymyksille 

11.00 TAUKO 

 
11.05 Henkilöstöhallinnon palvelut ja järjestelmät 
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g. Palkanlaskenta 
h. Raportointi 

11.50 Aika kysymyksille ja keskustelulle 
 

11.55 Päivän päätös ja kiitos, Mika Piittala ja suunnittelutiimi 
 

 
6 HAUTAUS / TEAMS ti 15.2.2022 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

 
9.00 TERVETULOA / webinaarijakson esittely, hiippakuntasihteeri Mika Piittala, Turun arkkihiippakunnan 
tuomiokapituli 

 
9.05 Maankäyttöpäällikkö Harri Palo 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 
- kaavoitus 
- kaavoitusta ja maankäyttöä koskevat sopimukset 
- rakentamista ja maankäyttöä koskevat lupa-asiat 
- maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kiinteistöluovutukset 
 
Maakaari 
- lainhuutoasiat 
- hautausmaan vallintarajoitus 
 
Maakaari/kirkkolaki 
- kiinteistökaupat, kirkkolain mukainen kiinteistön myyntiä koskeva menettely 
 
Kiinteistönmuodostamislaki 
- lunastukset 
- tilusvaihdot 
- kiinteistönmuodostuksen ja kaavan vastaavuus 
 
Hautaustoimilaki 
- hautaustoimen tilastoja 
- ev.lut. seurakunnat ja seurakuntayhtymät yleisten hautausmaiden ylläpitäjinä 
- pieteettilähtökohdat 
- hautaustoimilain mukainen oikeus hautaan 
- oikeus huolehtia hautausjärjestelyistä 
- tunnustuksettomat hauta-alueet 
- hautamuistomerkit 
- hautausmaiden kulttuuriperintöarvot 
- hautarekisteri 
- hauta- ja hautauspalvelumaksut 
- samamaksuisuuden periaate 
- valtionrahoitus 
- hautaustoimi seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloudessa 
- krematoriotoiminta 
- tuhkan luovutus 
- vainajan tuhkan hautaaminen luontoon 
- erimielisyyden ratkaiseminen 
- tietojen luovuttaminen 
 
Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen hautaustoimea koskevat säädökset 
- hautaustoimen ohjesääntö 
- hautausmaakaava 
- hautausmaan käyttösuunnitelma 
- kirkollisiin rakennuksiin rinnastettavat kohteet 
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- hautakartta 
- yksittäishaudat ja yhteishauta-alueet 
- haudan hallinta-aika, sen seuranta ja hallinta-ajan jatkaminen 
- hautaoikeuden haltija 
- oikeus tulla haudatuksi hautaan 
- hautausmaan hoitosuunnitelma 
- haudan hoitosopimukset 
- haudan hoitoa koskevat kuulutukset  
- säädösten soveltaminen vanhoihin hautoihin 
- erimielisyyden ratkaiseminen 
 
Järjestyslaki 
- hautausmaa yleisenä alueena 
 
Vesilaki 
- pohjaveden pilaamiskielto 
 
Laki ja asetus kuolemansyyn selvittämisestä, terveydensuojelulaki ja -asetus 
- hautauslupa 
- vainajasäilytys 
- vainajien näyttö 
- vainajasäilytystä ja -kuljetusta koskeva kirjanpito 
- vainajan hautaamista ja tuhkaamista koskevat ilmoitukset 
- haudan koskemattomuusaika 
 
Tauot noin klo 10 ja 11. 
 

11.55 Päivän päätös ja kiitos, Mika Piittala ja suunnittelutiimi 
 

 

7 UUDET RAHOITUSLÄHTEET / TEAMS ke 16.2.2022 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 

9.00 Tervetuloa / webinaarijakson esittely, hiippakuntasihteeri Mika Piittala, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 
 

9.05 Veera Koskinen Business Finland 

• Uudet rahoituslähteet 
9.55 TAUKO 

 
10.05 Ulla Kallio ja Teemu Hälli 

• Esimerkkejä hankkeista 
10.50 Aikaa kysymyksille 
10.55 TAUKO 

 
11.05 Riina Lilja ja Liisa Wahlström 

• Huomioita ja kokemuksia hankkeista 

• Projektien johtaminen ja projektisalkku 
 11.50 Aikaa kysymyksille 

 
11.55 Päivän päätös ja kiitos, Mika Piittala ja suunnittelutiimi 
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