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SEURAKUNTIEN VARAINKÄYTTÖ VUONNA 2018 
 
 
 
Yhdyskuntajärjestyksen 57 §:n 1 momentin mukaan: ”Kunkin seurakunnan on vuo-
sittain maaliskuussa lähetettävä Vapaakirkolle tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja 
pyydettäessä muulloinkin ne tiedot, jotka Vapaakirkon hallitus pitää tarpeellisena”. 
Oheisen tilastokaavakkeen lisäksi tulee siis lähettää tasekirja, joka sisältää tuloslas-
kelman, taseen ja liitetiedot. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaan vuosikirjassa julkaistaan seurakuntien jäsentilastot ja 
yhteenveto varainkäytöstä. Julkaistavat luvut ovat: paikallinen työ, muu työ koti-
maassa, lähetystyö, muu varainkäyttö ja kokonaisvarainkäyttö. 
 
Tietojen keräilykaavake vastaa tuloslaskelman ja taseen malleja, jotka on lähetetty 
seurakuntiin v. 1999 lopulla.  
 
Täyttöohjeissa on esimerkin omaisesti lueteltu niitä kulu- ja omaisuuseriä, jotka ku-
hunkin kohtaan voivat sisältyä. Tarkemmin otsikoiden sisältö käy ilmi tilikarttamallista 
Tkart99 / 8.11.1999. 
 
Niiden seurakuntien, joiden kirjanpidon hoitaa SVK-palvelu, ei tarvitse toimittaa 
tilinpäätöstietoja, mutta kylläkin SVN:n jäljempänä mainitut tiedot. 
 
 
Seurakuntia pyydetään täyttämään myös oheinen lapsi- ja nuorisotyön varain käyttöä 
koskeva uudistettu  SVN:n  tarvitsema lomake, joka tulee palauttaa tilinpäätösaineis-
ton mukana.  Myös seurakuntien, joiden kirjanpidon hoitaa SVK-palvelu tulee toimittaa 
nämä  tiedot. 
 
Aineisto tulee palauttaa 15.4.2019 mennessä joko sähköisesti osoitteella  
kimmo.kaartama@svk.fi, tai paperiversiona. Sähköiset lomakkeet toimitetaan 
kenttäpostilähetyksen yhteydessä. Koska vuosikirja on saatava painokuntoon 
huhtikuun aikana, joudumme palautuksen laiminlyöneiden seurakuntien osalta 
merkitsemään seurakuntien tilastotietoihin  ”Tietoja ei saatu määräajassa” . 
 
Vastaan mielelläni, jos jotakin kysyttävää ilmenee.  
 
SVK:n toimisto: puh. 050 539 1477, kimmo.kaartama@svk.fi  
 
Terveisin 
 
 
Kimmo Kaartama 
Talous- ja hallintojohtaja 
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TÄYTTÖOHJEITA: 
 
KULUT 
 
1.  VARSINAINEN TOIMINTA 
 
 1.1. Paikallinen työ 

• henkilöstökulut ( palkat ja pakolliset sos. vakuutusmaksut) 
• poistot varsinaisen toiminnan käytössä olevasta käyttöomaisuudesta 
• muut kulut 

• muut henkilösivukulut 
• matkakulut 
• palkkakorvaukset 
• muut toimintakulut 

 
 1.2. Muu työ kotimaassa 

a. Maksut VAPAAKIRKOLLE 
• yhteistoimintojen kannatusmaksut 
• vankiladiakonin kannatusmaksut 
• henkilömaksut 

b. Muut kulut 
• kannatus Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:lle 
• kannatukset muille vapaaseurakunnille 
• kannatukset muille yhteisöille 
• muut kulut 

  
1.3. Lähetystyö 

a. Maksut VAPAAKIRKOLLE 
• lähettikannatukset 
• muut kannatukset 
• puhujakorvaukset (lähetysjohtaja, lähetystyöntekijät) 
• lähetyslippaat 

 
b. Muut kulut 

• maksut muille lähetysjärjestöille 
• muut suoraan maksetut lähetystyökulut 

 
 1.4. Kiinteistö 

Mikäli yli puolet kiinteistöstä on seurakunnan omassa käytössä, kulut si-
sällytetään varsinaisen toiminnan kuluihin. 
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2. VARAINHANKINTA 
 
 2.1. Myyjäiset ja tarjoilu 

• myyjäiskulut 
• tarjoilukulut 

  

 2.2. Kirjapiste 
• ostot 
• muut kulut 
 

 2.3. Muu varainhankinta 
• esim. keräyskulut 
• kirpputori 

 

3. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 
 3.1. Hoitokulut 

• Kiinteistöt 
Niiden kiinteistöjen kulut, jotka ovat joko kokonaan tai suurimmaksi 
osaksi muussa kuin seurakunnan omassa käytössä. 

 
• Osakehuoneistot 

Vuokrattujen osakehuoneistojen kulut 
 
3.2. Poistot 

 
 3.3. Muut sijoitukset 

• Esim. arvopaperisijoitusten kulut 
 

3.4. Rahoituskulut 
• korkokulut (kohteesta riippumatta) 
• muut rahoitukseen liittyvät kulut, esim. lainannostokulut  

 

4. SATUNNAISET KULUT 
• esim. omaisuuden luovutustappio tai muut tavanomaisesta toiminnas-

ta poikkeavat, kertaluontoiset ja suuruudeltaan olennaiset kuluerät 
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5. OMAISUUS JA VELAT 
 
 5.1. Käyttöomaisuushankinnat 

• uuden kiinteistön rakentamiseen tai ostoon käytetty summa, josta on    
vähennettävä maksamiseen käytetty tilikaudella otettu pitkäaikainen 
velka 

• kiinteistön perusparannuskulut siltä osin kuin ne on kirjattu taseeseen 
• kalustohankinnat siltä osin kuin ne on kirjattu taseeseen 
• osakehuoneiston hankinta- ja peruskorjauskulut (kuten edellä kiinteis-

tön kohdalla) 
• puhelinosakkeet 
• liittymät 
• muut käyttöomaisuushankinnat 

 
 5.2. Lainojen lyhennykset 

• pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilikaudella 
 
 5.3. Muut taseen kulut 

• saataviin kirjatut annetut lainat 
• sijoitusomaisuuden hankinta 
• rahastoista maksetut kulut 
 

  HUOM !  EI VARAUKSIA YM. TULOKSENTASAUSERIÄ 
 
6. VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT 
 
 6.1. Uhrit ja kolehdit 

• kaikki uhri-, kymmenys- ja kolehtitulot kohteesta riippumatta 
 

6.2. Muut varsinaisen toiminnan tuotot 
• kaikki muut kuin em. tuotot 

 
 
 
 


