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Kirkkovaltuusto 
 
Aika:  2.11.2016 klo 18.00 – 18.17 
 
Paikka:  Someron seurakuntakeskus, sali 2 
 
Läsnä:   Aaltonen Marketta  valtuutettu 
  Eino Pauli   valtuutettu 
  Hakamäki Raila  varavaltuutettu 
  Kallio Anja   valtuutettu 
  Kankare Tarja  valtuutettu 
  Kujansuu Antti  valtuutettu 
  Känkänen Petri  valtuutettu 

Kärki Hanna-Liisa  valtuutettu 
  Lankinen Anu  valtuutettu 
  Lauren Leena  valtuutettu 

Lehtimäki Anneli  valtuutettu  
Manni Markku  valtuutettu 
Merelle Jody   valtuutettu 
Mettovaara Elina  valtuutettu 
Mäki-Teeri Markku  valtuutettu 
Noki Katja   valtuutettu 
Pettersson Juho  valtuutettu 
Roto Colette   valtuutettu 
Roto Touko   valtuutettu 
Ruuhilehto Taina  valtuutettu 
Salonen Tuula  valtuutettu 
Veikkola Heikki  valtuutettu 
Älli Päivi   valtuutettu 

   
Poissa:  Lehtinen Riitta  valtuutettu 

  
 

Muut osallistujat: Ojakoski Asko  kirkkoherra 
  Parviainen Kirsi  sihteeri 
        
Asiat:  18 – 24 § 
 
Allekirjoitukset: 
 
  Juho Pettersson  Kirsi Parviainen 
  puheenjohtaja  sihteeri   
     
Tarkastus:  Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 
  Somerolla 8.11.2016 
 
 
  Leena Lauren  Anu Lankinen 
 
 
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ollut Someron seurakunnan kirkkoherranviraston 
ilmoitustaululla 26.10.2016 – 16.12.2016. 
 
 

Asko Ojakoski, kirkkoherra 
 
 



18 § 
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 

viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla 
viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5, 2 mom.). 

 Kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen 
on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. 

 
 Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, 

kirkkovaltuuston voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu 
kokouskutsussa (KJ 8:5, 3 mom.). 

 
 Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole 

esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (työjärj. 
8:2 mom.). Kokouskutsu, käsiteltävien asioiden luettelo ja esityslista on lähetetty 
kirkkovaltuuston jäsenille 26.10.2016.  

 
 Kokouskutsu asialuetteloineen on ollut 26.10. – 2.11.2016 välisen ajan nähtävillä 

seurakunnan virallisella ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa. 
 
 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla (KL 7:4, 1 mom.). 
 
 Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan 

nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous 
laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (työjärj. 3:1-2 mom.). 

  
 ESITYS: Kirkkovaltuuston kokous todetaan 
 
  1) laillisesti koolle kutsutuksi 
  2) päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen kirkkoherra piti 
alkuhartauden. 

 
 Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 22/23 

valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. 
 
 Lehtinen oli ilmoittanut esteestä. Ryhmän III ensimmäinen 

varavaltuutettu Hakamäki oli paikalla.  
 
 1-2) Kirkkovaltuuston kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
  
 

 



19 § 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO 
 
 Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja 

allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.).  
 
 Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen 

pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan 
heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä 
jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa 
kokouksessa. (työjärj. 4:1-2) 

 
 Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston 

ja yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista 
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin 
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun 
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen 
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.  

 Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai 
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin 
kirkkoneuvoston pöytäkirja. 

 Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen 
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3) 

 
 Mikäli tarkastuksessa noudatetaan entiseen tapaan aakkosjärjestystä, 

tarkastusvuorossa ovat Leena Lauren ja Anu Lankinen. 
 
 

ESITYS:  Kirkkovaltuusto päättää 
 
 1) valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös 

ääntenlaskijoina.   
      

2) että pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 8.11.2016 
kirkkoherranvirastossa. 

 
3) että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron seurakunnan 
kirkkoherranvirastossa 9.11.2016 alkaen.  
 
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella 
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa   
26.10.- 16.12.2016.      

    
PÄÄTÖS: 1) Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina, valittiin 

Leena Lauren ja Anu Lankinen. 
 
 2-3) Esitys hyväksyttiin. 
  

 



20 § 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 
 Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, 

jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden 
käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. (työjärj. 9:1-2) 

 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto päättää, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

 järjestyksessä. 
   
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



21 § 
KIRKOLLISVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017 
 
 Kn 19.10.2016 § 87 

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 14/2016 todetaan, että vuoden 2015 tilinpäätöksien 
tunnusluvut osoittavat, että seurakuntien taloudellinen tila parani jonkin verran. 
Kulukuri on ollut hyvää jo pitkään, ja varsinkin henkilöstömenoissa on kyetty 
säästämään. Vuonna 2015 seurakunnille tilitettiin verotuloja (kirkollisverot ja osuus 
yhteisöveron tuotosta) kaikkien aikojen suurin euromäärä. Sekä kirkollisveron että 
yhteisöveron määrät ylittivät arvion. Vuodeksi 2016 ennustettiin kirkollisverotulojen 
alenevan noin kaksi prosenttia. Ennuste saattaa toteutua, sillä marraskuun 
maksuunpanotilityksestä on tulossa suurempi kuin vuonna 2015. 
 
Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina 2011-2014. Vuonna 
2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, ja vuosille 2016 ja 2017 ennustetaan noin yhden 
prosentin kasvua. Kasvunäkymät ovat siis niukat.  
  
Verohallinnosta saatu Someron seurakuntaa koskeva ennakkotieto verovuoden 2015 
kirkollisverosta, 1.636.590,00 euroa, osoittaa laskua -1,9 % vuoteen 2014 verrattuna. 
 
Yhteisöveron tuotto vuonna 2015 on ennakkotiedon mukaan 157.237euroa (+4,6 %).   
 
Kirkollisveron kassatilitykset Somerolla ovat vähentyneet viime vuoteen verrattuna 
(syyskuun lopun tilanne) 0,09 %. Osuus yhteisöveron tuotosta poistui vuoden alusta 
ja tilalle tuli valtionrahoitus, mutta verovuodelle 2015 kuuluvia yhteisöveroja tilitetään 
seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017. Verotilitykset yhteensä, sisältäen 
valtionrahoituksen ovat lisääntyneet 1,74 %. Vuoden 2016 talousarvioon arvioitiin 
verotulojen kokonaiskassakertymäksi 1.813.000 euroa.   

 
Budjettiluonnokseen 2017 verotuloksi on edellä selostetuilla perusteilla arvioitu 
1.572.000 euroa kirkollisveroa ja 178.000 euroa valtionrahoitusta, yhteensä 
1.750.000 euroa. Yhteisöveron tilitykset vuonna 2017 ovat enää vähäisiä, joten niitä 
ei budjetoida.  
 
Kirkkoneuvoston kesäkuussa tehtäväalueille antama talousarviokehys edellytti 
toimintamenojen pitämistä kuluvan vuoden tasossa. Toimintatuottojen lisäämiseen 
tulee pyrkiä. Henkilöstömenoihin on varattu 0,5 % vuosisidonnaisiin korotuksiin. 
 
Hautaus- ja kiinteistötoimessa ei ole vireillä investointihankkeita. 
Talousarvioluonnokseen ei ole kirjattu merkittävää puunmyyntituloa. 
 
Talousarvioluonnoksen vuosikate on näillä tiedoilla noin – 125.000 € ja alijäämä  
noin – 250.000 €.  Meno- ja tuloarvioita edelleen tarkastamalla budjettia pyritään 
saamaan tasapainoisemmaksi. 
 

 Verotulojen kehitys viime vuosilta: 
 
  kirkollisvero 1,65 % 
 2010 1.560.256 € (+8,0 %)  150.637 € (+7,1%) 
 2011  1.584.256 € (+1,5%)  153.779 € (+2,1%) 
 2012 1.647.386 € (+4,0%)  134.163 € (-12,8%) 
 2013 1.660.066 € (+0,8%)  133.361 € (-0,6%) 
 2014 1.667.087 € (+0,4%)  150.128 € (+12,6%) 
verohall: 2015 1.636.590 € (-1,9%)  141.395 € (+2,0%) 
tal.arvio: 2016 1.625.000 €   179.000 € (valtionrahoitus) 
tilitysarvio: 2016 1.643.000 €    179.000 € (valtionrahoitus) 
ta-luonnos 2017 1.570.000 €   178.000 € (-1,0%) 
 
 



  
 LAVA: Tuloveroprosentin vahvistamisella luodaan puitteet kaikelle seurakunnassa 
tapahtuvalle työlle. Mikäli veroprosentti pidetään samalla tasolla kuin aikaisempina 
vuosina, seurakunnassa voidaan ylläpitää lapsityössä olemassa olevia toimintoja.   
 

ESITYS tp:  Kirkkovaltuustolle esitetään vahvistettavaksi vuodelle 2017  
 tuloveroprosentti 1,65. 

 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.  
 
 
 Kv 2.11.2016 § 21: 
 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto vahvistaa vuodelle 2017 tuloveroprosentiksi 1,65. 
 
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
 



22 §  
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT 
 
 ESITYS: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi seuraavaa: 
 
  1) tilastovertailutietoja vuoden 2015 toimintatilastoista ja tilinpäätöksistä 
  (esityslistan liite nro 1) 
 

2) talousarvion toteutuma ajalta 1.1. -30.9.2016 (tuloslaskelma, tase ja 
rahoituslaskelma esityslistan liitteenä nro 2) 
 
3) muistio kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksesta (esityslistan 
liite nro 3) 

  
   
 PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
23 §  
VALITUSOSOITUS  
  
 ESITYS: Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettävän liitteen 

 mukaisesti. 
 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka on tämän pöytäkirjan 
liitteenä nro 1. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 § 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
 ESITYS: Puheenjohtaja päättää kokouksen. 
 
 PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17.  

  


