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12 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on toimitettava kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta (KJ 8:5, 1-2).
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu 12.4.2016 ja ne ovat olleet seurakunnan
ilmoitustaululla 12.4. – 20.4.2016. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Orimattilan Sanomissa 14.4.2016.
Kokouksessa on läsnä 26/27 jäsentä ja varajäsentä.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jäsenten lukumäärän suhteen
päätösvaltaiseksi.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.52. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä
olevien jäsenten lukumäärän suhteen päätösvaltaiseksi.
13 §
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 on
tarkastettava kokousta seuraavan viikon perjantaihin mennessä.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat aikaisemmin sopimansa aakkosjärjestyksen mukaisesti
(vuorossa ovat Kirsti Metso ja Tero Nieminen). Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kirsti Metson ja Tero Niemisen. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina ja vaaliavustajina.
14 §
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)
Päätösehdotus:
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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--Työjärjestys:
Kokous oli tauolla klo 18.58 – 20.48. Tuona aikana seurakunnan viranhaltijat kertoivat valtuutetuille
oman työmuotonsa toiminnasta vuonna 2015.
--Kirkkoneuvosto 2/2016, 9.2.2016, § 18
Kirkkovaltuusto 1/2016, 9.2.2016, § 4
Kirkkoneuvosto 3/2016, 9.3.2016, § 24
15 §
ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / PEETU OKSANEN
Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 9.3.2016 vapauttaa Peetu Oksasen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton johdosta ja todeta Rauno Arvennon nousevat kirkkovaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
Peetu Oksanen on myös kirkkoneuvoston varajäsen sekä nuorisotyön työryhmän jäsen. Nuorisotyön
työryhmän jäseneltä ei vaadita vaalikelpoisuutta, joten Oksasen on mahdollista jatkaa työryhmän
jäsenenä.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaisi Peetu Oksasen kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä ja nimeäisi hänen tilalleen uuden varajäsenen.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaisi Peetu Oksasen kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä ja nimeäisi hänen tilalleen uuden varajäsenen.
--Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vapauttaa Peetu Oksasen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja nimeää hänen
tilalleen uuden varajäsenen.
Keskustelu:
Mauri Lehto esitti kirkkoneuvoston varajäseneksi Inkeri Kuoppalaa.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vapauttaa Peetu Oksasen kirkkoneuvoston varajäsenyydestä ja nimesi hänen
tilalleen Inkeri Kuoppalan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 3/2016, 9.3.2016, § 29
16 §
TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2015
Kirkkojärjestys 15 luku 5 §:
”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä
talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen
jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto
hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
Kirkkojärjestys 15 luku 6 §:
”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä
valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa
on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei
tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden
johdosta.”
Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä 284 917,26 euroa, eli noin 57 360 euroa
edellisvuotta vähemmän. Ulkoiset toimintatuotot laskivat lähes 17 % vuodesta 2014. Syynä tähän ovat
muun muassa edellisvuotta pienemmät puunmyyntitulot, budjetoitua pienemmät vuokratuotot,
pienentyneet hautaustoimen tuotot sekä pienentyneet keittiötoimen tulot.
Henkilöstökulut olivat 1 977 807,41 euroa, eli noin 11 000 edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömenot
laskivat noin 0,5 % vuodesta 2014. Henkilöstökuluja vähensivät osaltaan myös erilaiset henkilöstökulujen
oikaisuerät. Reaalipalkkakulut nousivat hieman.
Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 3 082 915,46 euroa, eli noin 22 700 euroa
edellisvuotta enemmän. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vajaan prosentin vuodesta 2014.
Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014
alusta alkaen. Kirkollisverojen tuotto oli 2 967 629,29 euroa, mikä on noin 106 500 euroa edellisvuotta
vähemmän. Kirkollisverojen tuotto laski noin 3,5 % vuodesta 2014.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Yhteisöveron tuotto oli 290 706,49 euroa, mikä on 22 000 euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron
tuotto nousi noin 8 % vuodesta 2014. Vuoden 2016 alusta yhteisöveron tuottojen tilittäminen
seurakunnille loppuu ja tilalle tulee suora valtionrahoitus, joka maksetaan kuukausittain kirkon
keskusrahaston kautta.
Seurakunnan vuoden 2015 vuosikate oli 220 989,43 euroa, mikä on noin 160 000 euroa edellisvuotta
vähemmän. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tästä syystä seurakunnan
tilikauden lopullinen tulos poistoeron jälkeen jäi alijäämäiseksi yhteensä 51 523,08 euroa.
Tasekirja sisältää myös Orimattilan seurakunnan ja Artjärven kappeliseurakunnan hautainhoitorahastojen
tilinpäätökset vuodelta 2014.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoittaa tilinpäätöksen
2. päättää lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuuttaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.-31.12.2015.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto:
1. allekirjoitti tilinpäätöksen
2. päätti lähettää sen tilintarkastajalle
3. valtuutti talouspäällikkö Jarkko Seppälä tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia ennen
kirkkovaltuuston käsittelyä ja
4. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
--Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti vahvistaa Orimattilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 4/2016,13.4.2016,
17 §
TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
Kirkkojärjestys 15. luku 9 §
” Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle kultakin
tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa
on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin säännöksiä tai
asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.
Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta pyydetyt
vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuskertomus
ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätetään
myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”

BDO Audiator Oy tarkastanut Orimattilan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Suoritusta tarkastuksesta on annettu kertomus 22.3.2016.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää
kirkkovaltuustolle, että se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2015 hallinnosta ja
taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti lähettää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja esittää
kirkkovaltuustolle, että se käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2015 hallinnosta ja
taloudesta tili- ja vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
--Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen vuoden 2015 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden vuoden 2015 hallinnosta ja taloudesta tili- ja
vastuuvelvollisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkoneuvosto 3/2016, 9.3.2016, § 31
18 §
SIJOITUSTOIMINNAN OHJE
Taloussääntö 13 §:
”Kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä
tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talouspäällikölle. Tämän viranhaltijan tulee
tehdä kirjallinen päätös sijoituksista ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä kirkkoneuvostolle päätetyllä
tavalla.”
Tilintarkastajat ovat nostaneet esille, että seurakunnalla ei ole taloussäännön 13 §:n mukaista
sijoitustoiminnan ohjetta.
Talouspäällikkö on valmistellut sijoitustoiminnan ohjeen. Pohjana on käytetty Kuntaliiton ja Helsingin
seurakuntayhtymän ohjeistuksia, joita on muokattu Orimattilan seurakunnan kokoiselle pääomalle
sopivaksi. Lähtökohta on sijoitustoiminnan matala riskitaso, jolla pääomaa pyritään turvaamaan.
Talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Orimattilan seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen ja lähettää sen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Orimattilan seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen ja lähettää sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
--Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee Orimattilan seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen tiedoksi.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä Orimattilan seurakunnan sijoitustoiminnan ohjeen tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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19 §
VALTUUSTOALOITTEET
Ei ollut valtuustoaloitteita.

20 §
ILMOITUSASIAT

Yhteinen strategiapäivä ke 11.5.2016 klo 17.00-20.00. Valtuutetuille jaettu strategiatyön taustapaperi,
johon on syytä tutustua ennen strategiapäivää.
Seuraava kirkkovaltuuston kokous keskiviikkona 15.6.2016, jossa asialistalla mm. kappalaisen vaali.
Kirkkoherra pyysi luottamushenkilöiltä kirjallista lyhyttä muistelua kirkosta.
Luottamushenkilöitä toivotaan vapaaehtoiseksi kehitysvammaisten kirkkopyhään 11.9.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät: ____________________ /_____________________
Pöytäkirjaotteen tarkastetusta/tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: _________________________________________________________
pöytäkirjanpitäjä
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21 §
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösehdotus:
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Kirkkovaltuusto:
Puheenjohtaja totesi, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 21.05.

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

