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40 §
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 toimitettu kirkkovaltuuston jäsenille 3.11.2021 ja ne ovat olleet
seurakunnan ilmoitustaululla 3.11.2021-10.11.2021. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa
4.11.2021. Kokouksessa on läsnä 25/27 jäsentä.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän
suhteen päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.13. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten
lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
41 §
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 Yrjö Hartikka ja Pirjo Hosiaisluoma. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja
vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Yrjö Hartikan ja Pirjo Hosiaisluoman.

42 §
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:
Kirkkovaltuusto päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 8/2021, 22.9.2021, § 117
Kn 9/2021, 3.11.2021, § 128
43 §
TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
Kn 22.9.2021:
”Orimattilan seurakunnassa on kaksi johtavaa viranhaltijaa: kirkkoherra ja talouspäällikkö. Talouspäällikkö toimii
virkaehtosopimuksen mukaisena johtavana talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaavana viranhaltijana. Virka on
päätoiminen ja virantäyttö kuuluu kirkkovaltuuston päätösvaltaan.
Orimattilan seurakunnan talouspäällikön virka on vapautumassa 1.12.2021 alkaen nykyisen viranhaltijan
irtisanouduttua. Virka on syytä laittaan välittömästi hakuun.
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja
hallintoon. Kokemus seurakunnasta toimintaympäristönä ja kiinteistöasioiden hoitamisesta katsotaan eduksi. Lisäksi
edellytämme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Talouspäällikkö johtaa ja valvoo seurakunnan taloutta sekä toimii palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä.
Pääsiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu, talousarvion
toteutumisen seuranta ja valvonta, seurakunnan IT-asioista vastaaminen, tietosuojasta ja sen kehittämisestä
vastaaminen, henkilöstöhallinnon johtaminen, valmistelu- ja esittely hallintoelimissä sekä vastuu kiinteistö- ja
hautaustoimesta. Talouspäälliköllä on noin 10 vakituisessa palvelussuhteessa olevaa alaista.
Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän J30 mukainen ja varsinainen palkka
työsuhteen alkaessa on 4396,00 euroa/kk. Talouspäällikkö on johtava viranhaltija, johon sovelletaan työaikalakia ja
virkaehtosopimuksen mukaista toimistotyöaikaa.
Virka täytetään 1.12.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan henkilön tulee olla konfirmoitu Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen (KL 6:13§). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Valitun henkilön tulee esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan sähköpostilla 15.10.2021 klo 15.00 mennessä. Haastattelut järjestetään
3.11.2021 Orimattilassa.
Rekrytoinnin valmistelua varten on syytä nimetä työryhmä, joka käy läpi hakemukset ja päättää haastatteluun
kutsuttavista. Haastattelut ovat avoimia kirkkoneuvoston jäsenille. Työryhmän työskentelyyn, mutta ei esityksen
tekemiseen, osallistuu asiantuntijajäsenenä myös nykyinen talouspäällikkö.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto päättää avata talouspäällikön viran haun edellä kuvatun mukaisesti siten, että hakemusten määräaika
on perjantaina 15.10.2021 klo 15.00. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää nimetä rekrytointia valmistelevaan työryhmään
kirkkoherra Annakaisa Rantalan, kappeliseurakunnan kappalainen Elina Lehdeskosken, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Markku Viljasen sekä kaksi muuta kirkkoneuvoston jäsentä.
Keskustelu: Keskustelun aikana talouspäällikön viran täytön valmisteluryhmään kiinnostuksensa ilmoitti Sirkka-Liisa
Papinaho ja Eveliina Rautala. Kirkkoherra esitti, että heidät valitaan valmisteluryhmään.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti avata talouspäällikön viran haun edellä kuvatun mukaisesti siten, että hakemusten määräaika
on perjantaina 15.10.2021 klo 15.00. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti nimetä rekrytointia valmistelevaan työryhmään
kirkkoherra Annakaisa Rantalan, kappeliseurakunnan kappalainen Elina Lehdeskosken, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Markku Viljasen sekä Sirkka-Liisa Papinahon ja Eveliina Rautalan.”

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 3.11.2021:
Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan hakemusta. Hakemuksensa jättivät Tiina Ahonen, Arina Ershova, Pinja
Halme, Janne Keränen, Maija Hyppölä, Päivi Ketola, Rauno Saarnio ja Jarkko Välikangas. Kelpoisuusvaatimuksena
olleen koulutuksen osalta Jarkko Välikankaalla ei ollut korkeakoulututkintoa eikä Päivi Ketolalla perehtyneisyyttä
julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Kokemusta seurakunnasta toimintaympäristönä oli Tiina Ahosella, Arina
Ershovalla, Pinja Halmeella ja Rauno Saarniolla. Heistä Ershova, Halme ja Saarnio toimivat tällä hetkellä johtavana
talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijana. Valmisteluryhmä päätti kutsua työhaastatteluun nämä kolme. Kooste
hakijoista on liitteenä. Kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat voivat tutustua hakemuksiin kokoushuoneessa
3.11.2021 klo 14.45 lähtien tai virastolla sopimalla kirkkoherran kanssa ajankohdan.
Työhaastattelut suoritetaan seurakuntakodin kokoushuoneessa 3.11.2021 klo 15, 15.45 ja 16.30. Valmisteluryhmä
haastattelee, mutta kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat voivat halutessaan tulla seuraamaan haastatteluja.
Valmisteluryhmä tekee haastattelujen jälkeen esityksen valittavasta ja varahenkilöstä kirkkoneuvoston klo 18.15
alkavaan kokoukseen.
Lisäesittely kokouksessa:
Valmisteluryhmä haastatteli Arina Ershovan, Pinja Halmeen ja Rauno Saarnion 3.11.2021. Kirkkoneuvoston
kokoukseen kutsutuilla oli mahdollisuus olla läsnä työhaastatteluissa. Samansisältöiseen strukturoituun haastatteluun
kunkin kohdalla oli varattu 45 minuuttia. Haastattelujen jälkeen valmisteluryhmä keskusteli hakemuksissa,
haastatteluissa ja etukäteistehtävän esittelyssä ilmenneiden seikkojen perusteella hakijoiden mahdollisuuksista
täyttää ao. viran ja seurakunnan tarpeet. Orimattilan seurakuntaa pienempien seurakuntien talouspäälliköiden
tehtävissä talouspäällikön laajasta tehtäväkuvasta jokaisella on kokemusta, alaisia heillä on ollut huomattavasti
vähemmän kuin Orimattilan seurakunnan talouspäällikön viranhaltijalla, Ershovalla ei yhtään. Pyydetyn suosittelijan
olivat ilmoittaneet Halme ja Saarnio.
Valmisteluryhmä esittää, että kirkkoneuvosto esittäisi hakemuksiin, työhaastatteluihin, hakijoista saatuun
kokonaisvaikutelmaan ja seurakunnan tarpeisiin perustuvan kokonaisharkinnan perusteella virkaan valittavaksi Pinja
Halmeen. Hänen kieltäytymisensä varalle valmisteluryhmä esittää Rauno Saarniota.
Kirkkoherra:
Kirkkoneuvosto esittää hakemuksiin, työhaastatteluihin, hakijoista saatuun kokonaisvaikutelmaan ja seurakunnan
tarpeisiin perustuvan kokonaisharkinnan perusteella, että kirkkovaltuusto valitsisi talouspäällikön virkaan Pinja
Halmeen ja varalle Rauno Saarnion.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää hakemuksiin, työhaastatteluihin, hakijoista saatuun kokonaisvaikutelmaan ja
seurakunnan tarpeisiin perustuvan kokonaisharkinnan perusteella, että kirkkovaltuusto valitsisi talouspäällikön
virkaan Pinja Halmeen ja varalle Rauno Saarnion.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää hakemuksiin, työhaastatteluihin, hakijasta saatuun kokonaisvaikutelmaan ja seurakunnan
tarpeisiin perustuvan kokonaisharkinnan perusteella valita talouspäällikön virkaan Pinja Halmeen ja varalle Rauno
Saarnion. Valinta on ehdollinen siihen saakka, että viran vastaanottava henkilö on esittänyt hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti hakemuksiin, työhaastatteluihin, hakijasta saatuun kokonaisvaikutelmaan ja seurakunnan
tarpeisiin perustuvan kokonaisharkinnan perusteella valita talouspäällikön virkaan Pinja Halmeen ja varalle Rauno
Saarnion. Valinta on ehdollinen siihen saakka, että viran vastaanottava henkilö on esittänyt hyväksyttävän
lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (KL
24:4).
Liite 1: Hakijakoonti

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2021, 3.11.2021, § 131
44 §
HAUTAUSMAAKATSELMUS
Hautausmaiden katselmukset suoritettiin 11.8.2021. Katselmuksiin osallistuivat talouspäällikkö Jarkko Seppälä,
hautausmaan työnjohtaja Markku Oso, kirkkoherra Annakaisa Rantala, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku
Viljanen sekä kirkkoneuvoston jäsenistä/varajäsenistä Hannu Huhmarkangas, Arja Aatolainen, Arja Koskelainen,
Sirkka-Liisa Papinaho, Mikko Tupasela, Inkeri Kuoppala, Yrjö Hartikka (Orimattila) ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Pertti Laaksonen. Lisäksi Artjärven hautausmailla katselmukseen osallistui hautausmaan kausityöntekijä Marjut
Paavola.
Katselmuksen huomioita ja keskustelua käytetään hautausmaiden kunnossapidon suunnittelussa. Muistio
katselmuksesta liitteenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi hautausmaakatselmuksen
muistion.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi hautausmaakatselmuksen
muistion.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä hautausmaakatselmuksen muistion tiedoksi
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä hautausmaakatselmuksen muistion tiedoksi

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
Liite 2: Hautausmaakatselmuksen muistio

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kn 9/2021, 3.11.2021, § 132
45 §
KIINTEISTÖKATSELMUS
Seurakunnan kiinteistökatselmus järjestettiin 16.9.2021. Mukana olivat seurakunnan talouspäällikkö Jarkko Seppälä,
kirkkoherra Annakaisa Rantala, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen, suntio Juha-Pekka Asp sekä
asiantuntijajäsenenä rakennusinsinööri Heikki Hyppönen.
Katselmuksen huomioita ja keskustelua käytetään kiinteistöjen kunnossapidon ja investointien suunnittelussa.
Muistio katselmuksesta liitteenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi kiinteistökatselmuksen
muistion.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi ja lähettää edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi kiinteistökatselmuksen
muistion.

Esitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä kiinteistökatselmuksen muistion tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä kiinteistökatselmuksen muistion tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
Liite 3: Kiinteistökatselmuksen muistio

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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46 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

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

47 §
MUUT ASIAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous 8.12.2021.

Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä muut asiat tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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48 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Päätösehdotus:
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

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

