RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015

KUULUTUS

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.
Rautalampi 7.1.2015

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

Tämä kuulutus on ollut Rautalammin seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 7.1.2015-20.2.2015
Rautalampi

Pekka Tuovinen, kirkkoherra

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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KOKOUSKUTSU

Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään
Keskiviikkona 14.1.2015 klo 18 seurakuntatalolla.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen järjestäytyminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Kirkkovaltuuston sihteerin valinta
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen
Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen
Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
Aikuistyön johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen
Tilintarkastajan valitseminen valtuustokaudelle 2015-2018
Muut asiat
Ilmoitusasiat

Rautalammilla 7.1.2015

Pekka Tuovinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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RAUTALAMMIN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2015
KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
JÄSENET:
+Annala Pekka
+Hintikka-Varis Sari
+Hotti Anu
+Huuskonen Matti
+Hämäläinen Merja
+Jalkanen Sirpa
+Jalkanen Veli-Jussi
+Jääskeläinen Veera
-Korhonen Hannu
+Lundberg Lauri
+Markkanen Olli
+Puranen Eeva-Liisa
+Ruostila Veikko
+Varis Paula
+Vesterinen Arto

14.1.2015 klo 18.00-19.15
SEURAKUNTATALOLLA
POISSAOLON SYY

sairas

Varajäsenet:
-Nenonen Minja-Riina
+Oksanen Timo
MUUT LÄSNÄOLLEET
+Tuovinen Pekka, kirkkoherra
+Manninen Tuula, talouspäällikkö, sihteeri

KIRKKONEUVOSTON JÄSENET
-

ALLEKIRJOITUKSET
Olli Markkanen
puheenjohtaja § 6-14

Matti Huuskonen
puheenjohtaja § 1-5

Tuula Manninen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Rautalammilla
Pekka Annala

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

Sari Hintikka-Varis
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1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KJ 8 luku 5 §.
Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen
avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty: 7.1.2015 Ilmoitus kokouksesta on seurakunnan
ilmoitustaululla 7.1.2015-20.2.2015.
ESITYS: Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5
§:n mukaisesti laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään nähden on kirkkolain 7 luvun 4
§:n mukaisesti päätösvaltainen.
PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2§
ESTEITTEN HYVÄKSYMINEN
KJ 7:3,3. Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta
kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan
jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen
sijaansa.
ESITYS: Käsitellään kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaan valtuutettujen esteet ja
päätetään niiden hyväksymisestä sekä todetaan estyneiden varajäsenet.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Hannu Korhonen poissa (sairas) varajäsen Timo Oksanen.

3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
ESITYS: Kirkkovaltuusto hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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4§
KIRKKOVALTUUSTON
VALITSEMINEN

PUHEENJOHTAJAN

JA

VARAPUHEENJOHTAJAN

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 § mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.
ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2015-2016.
PÄÄTÖS: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Olli Markkanen ja varapuheenjohtajaksi
Veikko Ruostila.
5§
KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 § mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen
muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää.
ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen sihteeriksi talouspäällikkö Tuula Mannisen.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

6§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
ESITYS: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Annala ja Sari HintikkaVaris.
PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Annala ja Sari Hintikka-Varis.
7§
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
Kirkkovaltuuston tulee ensimmäisessä kokouksessaan asettaa keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunta, johon samalla valitaan kolme
varsinaista ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan (kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §).
ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet.
PÄÄTÖS: Varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Vesterinen Arto, Jalkanen Veli-Jussi, Jalkanen Sirpa
ja varajäseniksi Hotti Anu, Huuskonen Matti, Puranen Eeva-Liisa

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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8§
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN
KL 10 LUKU 2 §
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen
mukaan kuin ohjesäännössä määrätään vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen
ja kolmannen vuoden tammikuussa.
KL 25:10 a §
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon vuosiksi 2015-2016
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
kirkkoneuvoston viisi jäsentä
sekä kaikille henkilökohtaiset varajäsenet
PÄÄTÖS: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Paula Varis ja varajäseneksi Irmeli Virta.
Jäsenet:
varajäsenet:
Annala Pekka
Hintikka-Varis Sari
Hämäläinen Merja
Hotti Anu
Jääskeläinen Veera
Korhonen Hannu
Huuskonen Matti
Jalkanen Sirpa
Vesterinen Arto
Lundberg Lauri
9§
LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN
VALISEMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen lapsi- ja nuorisotyön johtokunnalle puheenjohtajan ja neljä
muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen
varapuheenjohtajan.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee ensiksi lapsi- ja nuorisotyön
johtokunnan puheenjohtajan, sen jälkeen neljä jäsentä ja lopuksi kaksi varajäsentä.
PÄÄTÖS: Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Merja Hämäläinen.
Jäsenet: Jalkanen Sirpa, Utriainen Markku, Hallivuori Senja, Hotti Anu
Varajäsenet: Hintikka-Varis Sari, Jääskeläinen Veera
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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10 §
AIKUISTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALISEMINEN
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen aikuistyön johtokunnalle puheenjohtajan ja neljä
muuta jäsenetä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen
varapuheenjohtajan.
ESITYS: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee ensiksi aikuistyön
johtokunnan puheenjohtajan, sen jälkeen neljä jäsentä ja lopuksi kaksi varajäsentä.
PÄÄTÖS: Aikuistyön johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Jussi Jalkanen.
Jäsenet: Palokangas Risto, Nenonen Minja-Riina, Puranen Eeva- Liisa, Korhonen Hannu
Varajäsenet: Hiironen Riitta, Väänänen Leo

11 §
TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015-2018
Tilintarkastajan valinta
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen
kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilitarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja
tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön
on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja.
Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Kirkkojärjestykseen ei ole tullut muutosta sitten viime vaalien.
Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen valmisteilla muutos
Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja
laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2016 alussa.
Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan
seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja –
talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa
2015. Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on useita viittauksia
tilintarkastuslakiin.
Muun muassa tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva
sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla
hyväksytty JHTT- tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTTtilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle
tilintarkastusvalvonnalle.
Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa (seurakunta tai
seurakuntayhtymä) tulisi 1.1.2016 lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTTtilintarkastaja tai JHTT-yhteisö.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:
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Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt
eivät voisi jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan tilintarkastajina.
Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden 2015–2018
tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö.
Tilintarkastuspalvelun kilpailutus
Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen
arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin
seurakuntataloudella ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Tästä
huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hankintalaissa
määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakuntatalouden omia päätöksiä hankinta-asioissa.
Seurakuntataloudella on mahdollisuus ilmoittaa tilintarkastuksen hankinnasta Hilma-tietokannassa,
vaikka tarkastuspalvelun arvioitu hankintahinta olisi kansallista kynnysarvoa alempi. Mikäli
seurakuntatalous kilpailuttaa tilintarkastuksen valtuustokauden ajaksi, tilikausiksi 2015–2018,
hankinnan valintaperusteeksi valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Seurakuntatalous määrittelee
tarjouspyynnössä ne valintakriteerit, joita se noudattaa tehdessään päätöstä tarkastuspalvelun
hankinnasta. Valintakriteereiden mukaan tehtävän pisteytyksen perusteet on kerrottava
tarjouspyynnössä.
Kirkon palvelukeskuksen asiakasseurakunnat
Seurakuntatalouden, joka on Kipan asiakkaana, tulee tarjouspyynnössään mainita, että Kipan
palvelutuotanto sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon prosessit, ja
lisäksi palkkahallinnon sekä maksuliikenteen prosessin. Palvelutuotannon näkökulmasta
keskeisimmät tietojärjestelmät ovat SAP (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, matka- ja kululaskut),
Populus (palkanlaskenta) sekä BasWare (maksuliikenne). Lisäksi on mainittava, että Kipa tulee
tarjoamaan asiakkaittensa ja näiden tilintarkastajien käyttöön ISAE 3402 -standardin mukaisen
varmennuslausunnon. Yleiskirjeen liitteenä on kuvaus mainitusta varmennuslausunnosta, joka tulee
liittää tarjouspyyntöön.
ESITYS: Valitaan ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitamaan seurakunnan
tilintarkastuksen vuosiksi 2015-2018.
PÄÄTÖS: Tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2015- 2018 valittiin BDO Audiator Oy.
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12 §
MUUT ASIAT
Jäsenen ja varajäsenen valitseminen rovastikuntaneuvostoon
Sopimus rovastikunnallisesta yhteistoiminnasta Rautalammin rovastikunnassa 3 §.
Rovastikuntaneuvoston toimikausi on valtuustokausi, ja sen jäseninä ovat seurakuntien kirkkoherrat
ja yksi kirkkovaltuuston valitsema jäsen ja varajäsen kustakin seurakunnasta.
Käytäntönä on ollut kirkkovaltuuston valitseman jäsenen nimeäminen johtavista
luottamushenkilöistä.
ESITYS: Kirkkovaltuusto valitsee jäsenen ja varajäsenen Rautalammin rovastikunnan
rovastikuntaneuvostoon.
PÄÄTÖS: Rovastikuntaneuvoston jäseneksi valittiin Olli Markkanen ja varajäseneksi Veikko
Ruostila.

13 §
ILMOITUSASIAT
Luottamushenkilöiden perehdyttämiskoulutus ”Entäs nyt – luottamushenkilönä seurakunnassa”
seurakuntatalolla 24.1.2015 alk. klo 9.30. Kouluttajana Era Kurronen.
Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen sunnuntaina 25.1.2015 klo 10 alkavan
jumalanpalveluksen yhteydessä.
Kirkkovaltuuston työjärjestys liitteenä
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14 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEIDEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

JA

VALITUSOSOITUKSEN

ESITYS:
Kirkkovaltuuston
pöytäkirjaan
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus:

liitetään

seuraavat

PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT:

ANTAMINEN

SEKÄ

muutoksenhakukiellot,

