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20. § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. (KJ 8:5,1)

varapuheenjohtaja.

Jos

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 21.9.2022 ja ne ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla
21.9.2022-28.9.2022. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Aluelehdessä. Kokouksessa on läsnä 27/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen
päätösvaltaiseksi 24/27 jäsentä.

21. § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen
päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. (KV:n työjärjestys, § 4). Pöytäkirja tarkastetaan yleensä heti
kokouksen jälkeen, jos ei ole syytä sopia erillistä pöytäkirjantarkastusaikaa.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirjan tarkastajat valitaan aikaisemmin hyväksytyn aakkosjärjestyksen mukaisesti ja
vuorossa ovat Sirkka-Liisa Papinaho ja Tarja Perälä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto: Pöytäkirjan tarkastajat toimivat Sirkka-Liisa Papinaho ja Tarja Perälä tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.

22. § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää ottaa sen
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. (KJ 8:5, 3)
Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön
vaikutus alle 18-vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja tarpeen mukaan todettu esittelyssä.
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto: Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
_________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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23. § VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VARAINHOITOVUODELLE 2023

Kirkkoneuvosto 31.8.2022: KL 15:1 mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan
tehtävien toteuttamiseen. Vastaavasti KL 15:2 toteaa, että seurakunnan jäsenten tulee osallistua seurakunnan tehtävien
rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkollisveroprosentin vuosittain tulevalle varainhoitovuodelle. Orimattilan seurakunta on
tarkastanut tuloveroprosenttiaan vuoden 2011 alusta 1,5 %:sta 1,7 %:iin sekä vuoden 2013 alusta 1,7 %:sta 1,8 %:iin.
Vuoden 2016 alusta alkaen seurakuntien verotulojen tilitys muuttui siten, että yhteisöveron tuotoista luovuttiin ja sen
tilalle tuli kiinteä valtionapu, joka tilitetään seurakunnille kuukausittain Kirkon keskusrahaston kautta.
Valtionapuosuudet määräytyvät kuntien asukasluvun mukaisesti.
Orimattilan seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa. Vuoden 2021 tulos oli noin 245 888 € ylijäämäinen.
Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan
rahoittamiseksi. Verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä.
Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä muuttamalla valtion tuloveroasteikkoa,
kuntien veroprosentteja sekä useita eri vähennyksiä. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään siten, että
tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että
kunnallisverotuksessa. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. ja valtion verotusta
kiristetään vastaavasti. Valtion verotuksen kiristäminen toteutetaan pääasiassa tuloveroasteikon kautta, joka alkaisi
nykyistä alemmalta tulotasolta ja siihen tulisi yksi porras lisää. Kirkollisveroprosenttien alentaminen jätetään
seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi. Verouudistuksessa kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 54 milj.
euroa, ellei veroprosentteja alenneta alentamispainetaulukon mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion
tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä
enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Kirkko siis saisi sote-verouudistuksen
yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat verovelvolliset maksaisivat kirkollisveroa
nykyistä enemmän.
Vuoden 2021 aikana tapahtui useampia eläköitymisiä, useita tehtäviä ei ole täytetty. Täten henkilöstökuluista on saatu
pysyviä säästöjä. Vuoden 2023 alussa 14 henkilöä on täyttänyt 60 vuotta. Eläköitymisiä tapahtunee siis myös vuonna
2023. Vanhan Pappilan peruskorjaus ja siitä johtuvat poistokirjaukset sekä virastotalon purun kustannukset vaikuttavat
heikentävästi tulevien vuosien taloudelliseen tulokseen.
Edellä esitetyt asiat huomioiden on perusteltua laskea kirkollisvero 1,75 %. Odotettavissa on, että kirkollisverolla
verotilitysten kokonaismäärä vuosittain pienenee. Toiminnan sopeuttamisella on kuitenkin mahdollista pitää
seurakunnan talous tasapainossa. Määrätietoista työtä taloudenpidossa jatketaan.
Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan
kirkollisveroprosentiksi 1,75 prosenttia varainhoitovuodelle 2023.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto 31.8.2022 päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan
kirkollisveroprosentiksi 1,75 prosenttia varainhoitovuodelle 2023.

Kirkkovaltuusto: Esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
_________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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24. § VANHAN PAPPILAN REMONTTI
Kirkkoneuvoston hyväksymä valvojan valinta on laitettu käytäntöön. Sopimus valvontatyön suorittamisesta
allekirjoitetaan, kun varmistuu että Vanhan Pappilan remontti aloitetaan.
Remonttikohteen esittelytilaisuus kiinnosti tarjoajia. Paikanpäälle saapui runsas joukko tarjoajia. Tarjousten jättöaika
on 14.9.2022 saakka. Selonottoneuvottelut käytiin 19.9.2022. Tarjouksen jätti 8 yritystä.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Lahden Rakentava Oy.
Tarjoukset ja tarjousvertailu esitetään kokouksessa.
Lisäesittely kokouksessa:
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Lahden Rakentava Oy, tarjoushinta on 1 917 040 €. Tarjottu hinta
oli 114 080 € edullisempi kuin toiseksi edullisimman tarjouksen jättäneen Rakennustoimisto Anttonen Oy:n tarjous.
Selonottoneuvotteluissa ei noussut sellaisia tekijöitä, joiden perusteella edullisin tarjous tulisi hylätä.
Kirkkoneuvoston esitys:
Päätti esittää kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen hyväksymistä ja lähetti Lahden Rakentava Oy:n
tarjouksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkovaltuusto: Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Lahden Rakentava Oy:n tarjouksen.

Muutoksenhaku:
Hankintaoikaisu: Orimattilan seurakunta,
Sähköposti: orimattilanseurakunta@evl.fi

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Markkinaoikeudesta.
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi .

LIITE 1: Tarjousvertailu

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
_________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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25. § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Kirkkovaltuusto päättää muutoksista luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöön.
Talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi liitteenä olevan
luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön. Sääntö astuu takautuvasti voimaan 1.1.2019
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi liitteenä olevan
luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön. Sääntö astuu takautuvasti voimaan 1.1.2019
Kirkkovaltuusto: Esityksen mukaisesti

26. § HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 1.1.2023 ALKAEN

Hautaustoimen maksuja on tarkistettu viimeksi vuoden 2022 alusta alkaen.
Esityksessä hautapaikkamaksut säilyvät entisellään.
Hautapaikan hinta vaihtelee hautaustavan lisäksi myös sen mukaan, onko vainajan kotikunta Orimattila vai jokin muu
kunta. Orimattilalaisille hautapaikka on edullisempi. Hautapaikkamaksuilla katetaan yleistä hautausmaa-alueiden
kunnossapitoa.
Haudan hallintaoikeuden pidennyksen hinta pysyy arkkuhautapaikan osalta entisellään.
Hautauspalvelumaksuihin ei tässä vaiheessa esitetä muutoksia.
Nimikilven kustannukset ovat nousseet huomattavasti, tämän vuoksi hintaa nostetaan.
Hautapaikoista perittävistä maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvosto: Esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi liitteen mukaiset muutokset hautapaikkamaksuihin
1.1.2023 lukien.

Kirkkovaltuusto: Esityksen mukaisesti

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
_________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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27. § VAALILAUTAKUNNAN TÄYDENTÄMINEN VARAJÄSENTEN OSALTA

Kirkkolain 23 luvun 19 §:n nojalla vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Nämä on nimettävä vaalilautakuntaan viimeistään 31.5.
Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet vaalilautakunnan jäsenten lukumäärästä on
läsnä. Kun vaalilautakunta asetetaan, tulee tämä vaatimus täyttyä ja jäseniä sekä varajäseniä nimetä
vähintään säännöksen edellyttämä määrä. Varajäseniä on hyvä nimetä enemmän kuin varsinaisia jäseniä.
Jäseniä ja varajäseniä tulee olla riittävästi, jotta vaalilautakunnan päätösvaltaisuus ei vaarannu.
Näin on tapahtunut. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 16.5.2022 §8 nimennyt vaalilautakunnan
varsinaisiksi jäseniksi seuraavat: Arja Väyrynen, Liisa Lehtonen, Arto Salminen, Jorma Heikkilä, Markku
Vaara, Helena Ylöstalo ja Annakaisa Rantala ja varajäseniksi seuraavat: Hannu Huhmarkangas, Timo Kyrö,
Tapio Kiviniemi, Irma Korhonen, Aulikki Haapaniemi, Jaana Niinivirta, Seppo Mälkiä, Rauni Huhmarkangas,
Kaisu Kesäheinä.
Vaalilautakunnan jäseneen ja varajäseneen sovelletaan luottamushenkilön vaalikelpoisuutta koskevia
säännöksiä. Mikäli vaalilautakunnan jäsen/varajäsen tai hänen läheisensä asettuu ehdokkaaksi, menettää
vaalilautakunnan jäsen kelpoisuutensa osallistua vaalilautakunnan toimintaan. KVJ 2:15§ mukaan
valitsijayhdistyksen asiamies ja hänen varamiehensä eivät saa olla vaalilautakunnan jäseniä eivätkä
yhdistyksen ehdokkaita.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan vaalilautakunnan jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
hänet vapautetaan luottamustoimesta. KL 23:6 §:n mukaan vapauttamisesta päättää se toimielin, joka on
valinnut luottamushenkilön, eli kirkkovaltuusto. Siihen saakka, kunnes vaalilautakunnan jäsen on
vapautettu tehtävästään, vaalilautakunnan on syytä katsoa hänet esteelliseksi toimimaan
vaalilautakunnassa.
Vaalilautakunta on kokouksessaan 15.9.2022 hyväksynyt jätetyt valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja
todennut samalla, että ehdokkaiksi asettuneet Hannu Huhmarkangas ja Aulikki Haapaniemi sekä
ehdokkaaksi asettuneen puoliso Rauni Huhmarkangas menettävät kelpoisuutena osallistua
vaalilautakunnan toimintaan. Sama koskee myös valitsijayhdistyksen asiamies Tapio Kiviniemeä. Koska
varajäsenten määrä vähenee näin huomattavasti, vaalilautakuntaa on syytä täydentää varajäsenten osalta.
Vaalilautakunnan varajäsenissä tulee olla miehiä ja naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Kirkkoherra: Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa vapauttamaan Hannu Huhmarkankaan, Tapio
Kiviniemen, Aulikki Haapaniemen ja Rauni Huhmarkankaan vaalilautakunnan varajäsenyydestä ja
nimeämään Timo Kyrön, Irma Korhosen, Jaana Niinivirran, Seppo Mälkiän ja Kaisu Kesäheinän lisäksi 3-4
varajäsentä.
Kirkkoneuvosto: Esityksen mukaisesti.
Kirkkovaltuusto: Myönnettiin ero edellä mainituille henkilöille. Vaalilautakuntaan nimetään lisäksi
varajäseniksi Jaakko Rissanen, Eila Rissanen, Kirsti Torila, Mäenpää Raimo ja Halso Inkeri.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
_________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivä
28.9.2022

Sivu
8

28. § VALTUUSTOALOITTEET

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto: Ei ollut

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

29. § MUUT ASIAT
Tiedoksi kirkkovaltuustolle:
Kirkkovaltuuston kokous pidetään 14.12.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

30. § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.25

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:
_________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä

