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38 §
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden.
39 §
Nimenhuuto sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaan kirkkovaltuuston
kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään
viikkoa ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa
toimitetaan nimenhuuto, jonka jälkeen valtuuston on todettava, onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Kun valtuutettu on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä viivytyksettä valtuuston puheenjohtajalle.
Puheenjohtajalle tehtävä ilmoitus voidaan jättää myös valtuuston
sihteerille. Estyneen valtuutetun sijaan kutsutaan varajäsen.
(Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §)
Järjestäytyminen:

Kirkkovaltuusto toimittaa nimenhuudon.
Kirkkovaltuusto hyväksyy varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto toimitti nimenhuudon, minkä jälkeen puheenjohtaja
totesi, että valtuuston 33 jäsenestä 26 varsinaista jäsentä ja 6 varajäsentä
oli paikalla. Yhteensä 32 valtuutettua oli läsnä. Poissa oli 1.
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti varajäsen Minna Mäkisen
toimimaan estyneen Seppo Heikkisen tilalla, Ismo Saaren toimimaan
estyneen Helena Knaapisen tilalla, Marjaana Mänkärin toimimaan
estyneen Jari Laihon tilalla, Merja Leppävirran toimimaan estyneen Jari
Laurilan tilalla, Marja-Liisa Noren toimimaan estyneen Hannu Pölösen
tilalla ja Pekka Gustafssonin toimimaan estyneen Timo Tammen tilalla.
Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

40 §
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pitäminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan valtuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Kirkkolain 25 luvun 3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja on
pidettävä nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen
tekemiselle varatun ajan eli 30 päivää.
Tarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan jäsenet Marjo
Kunnia ja Jari Laiho.
Tarkastaminen ja
nähtävänä pito:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkovaltuusto päättää pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja
tarkastetaan taloustoimistossa 12.6.2015 klo 15.00 mennessä.
Kirkkovaltuusto päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 15.6.2015–21.7.2015 klo 9.00–15.00.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman suljettua
lippuäänestystä Marjo Kunnia ja Mikko Lundén.
Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa 12.6.2015 klo 15.00
mennessä.
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
15.6.2015–21.7.2015 klo 9.00–15.00.

41 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston esitys:

Lähetetty esityslista toimii työjärjestyksenä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että Simo Vesalle annetaan
puheenvuoro muissa asioissa.

42 §
Salon seurakunnan tilivuoden 2014 tilintarkastuskertomuksen käsittely ja tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen
LIITE 1, Tasekirja vuodelta 2014
LIITE 2, Tilintarkastuskertomus 2014

Vuosi 2014 oli Salon seurakunnan kuudes toimintavuosi.
Hallitusti huomiseen -strategia on ohjannut toimintaa. Vuosille 2014–
2016 vahvistettu tasapainotussuunnitelma ei ole toteutunut
suunnitellusti.
Kirkollisverotulot alittuivat budjetoidusta ja edellisvuodesta vaikka
kirkollisveroprosenttia nostettiin.
Rahoitustuotot vuonna 2014 olivat noin 1 milj. euroa, joka on noin
puolet edellisvuosien tasosta. Satunnaisia tuottoja saatiin pysyvien
vastaavien myyntivoitoista 177.114,75 euroa. Veropohjan vähenemisestä
ja rahoitustuottojen pienenemisestä johtuen tilivuoden vuosikate
muodostui 237.088,27 euroa alijäämäiseksi.
Salon seurakunnan tilikauden tulos on 1.588.373,43 euroa alijäämäinen.
Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron tuloutusosuus on
466.622,90 euroa ja tilikauden alijäämä 1.121.750,53 euroa.
Kirkkoneuvosto ehdottaa toimintakertomuksessa kirkkovaltuustolle, että
tilikauden alijäämä 1.121.750,53 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman vähennykseksi.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
Salon seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vahvistamisesta.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2014 ylijäämä 41.549,18 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Salon seurakunnan
tilikauden alijäämä 1.121.750,53 euroa kirjataan seurakunnan oman
pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2014.

Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta
2014.
Kirkkovaltuusto hyväksyi ja vahvisti yksimielisesti Salon seurakunnan
vuoden 2014 tilinpäätöksen.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2014 ylijäämä 41.549,18 euroa kirjataan rahaston
oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.

Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että Salon seurakunnan tilikauden
alijäämä 1.121.750,53 euroa kirjataan seurakunnan oman pääoman
vähennykseksi edellisten tilikausien ylijäämän tilille.
Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti vastuuvapauden
tilivelvollisille vuodelta 2014.
43 §
Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen
Kirkkoneuvosto 4.3.2015 § 34

Vuoden 2015 talousarvion tarkistaminen
Vuoden 2014 toteutuneet verotuotot jäivät talousarviosta 708.154,81 euroa. Verotuotot
vähenivät edellisvuodesta 82.936,12 €, vaikka kirkollisveroprosentti nostettiin 1,4
%:iin aikaisemman 1,2 %:n sijaan. Nosto perustui hyväksyttyyn tasapainotussuunnitelmaan.
Tasapainotussuunnitelmaan verrattuna seurakunnan henkilöstömenot ylittyivät noin
130.000 euroa, mutta jäivät kuitenkin alle talousarvion noin 184.000 euroa. Muut kuin
henkilöstökulut toteutuivat pääosin suunnitellusti. Muissa kuluissa lisäkustannusta on
aiheuttanut mm. kiinteistöveron 25.000 euron lisäys. Mm. näistä syistä seurakunnan
tilinpäätös tulee olemaan yli 1 milj. euroa alijäämäinen.
Tämän vuoden verotuloarvio on tehty, tasapainotussuunnitelmasta poiketen,
samansuuruisena kuin vuoden 2014 arvio. Sen toteutuminen näyttää kuitenkin
epävarmalta. Jotta vältyttäisiin toiselta peräkkäiseltä isolta alijäämältä, pitää tämän
vuoden talousarviota tarkastella uudelleen.
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että
- työaloilta ja alueneuvostoilta pyydetään ehdotuksia säästökohteista, joilla vuoden
2015 talousarvio saataisiin tasapainoon.
- sijaisia ei palkata kuin erittäin tarpeellisissa tilanteissa. Sijaisuudet hoidetaan
pääosin omalla henkilökunnalla. Tarvittaessa mietitään myös muita vaihtoehtoja,
esim. tilaisuuden/tapahtuman vaihtamista toiseen ajankohtaan/kiinteistöön.
- jokaisen eläköityvän työntekijän tehtävänkuvaus arvioidaan ja mietitään
vaihtoehdot ilman uuden palkkaamista.
- kaikkiin täytettäviin virkoihin/toimiin tulee saada kirkkoneuvoston lupa. Enintään
kahden viikon määräaikaisen sijaisen saa palkata kirkkoherran tai talousjohtajan
luvalla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto päätti kevään aikana valmistella kesäkuun kirkkovaltuuston
kokoukseen esityksen miinusmerkkisestä lisätalousarviosta.

Kirkkoneuvosto 27.5.2015 § 84
Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa 1,1 milj. euron alijäämää ja vuoden
2015 talousarvio on tehty noin 1 milj. euroa alijäämäiseksi.
Todennäköisesti todellinen alijäämä muodostuu suuremmaksi
verotulojen laskusta johtuen. Näyttää siis todennäköiseltä, että
seurakunta tekee kahtena peräkkäisenä vuotena yhteensä n. 2,5
milj.euroa alijäämää. Lisäksi seurakunnalla on suuria
investointihankkeita, joiden kustannukset ovat useita miljoonia.
Seurakunnan toimintamenoista pääosa on henkilöstömenoja, joten tässä
taloustilanteessa on mietittävä ratkaisuja toiminnan tehostamiseen ja sitä
kautta henkilöstösäästöihin.

Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta aloittaa
yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa
tuotannollisten ja taloudellisten syiden takia. Henkilöstömenojen
vähennyksen tarve vuoden 2016 loppuun mennessä on vähintään 0,5
milj. euroa.
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015
talousarviota korjataan siten, että työaloille asetetaan henkilöstösäästöjen
lisäksi toimintakatteen supistaminen 3 %:lla.
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden
2015 talousarviota korjataan siten, että työalojen sitovuustason
toimintakatetta supistetaan 5 %:lla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta aloittaa yhteistoimintalain
mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa tuotannollisten ja
taloudellisten syiden takia. Henkilöstösäästötavoite on 0,5 milj. euroa,
johon pyritään ilman lomautuksia ja irtisanomisia.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2015 talousarvion muuttamisen siten,
että työalojen sitovuustason toimintakatetta supistetaan 5 %:lla.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

44 §
Salon seurakunnan tilintarkastajien valinta
Kirkkoneuvosto 29.4.2015 § 72

Säännökset seurakunnan tilintarkastajien valinnasta sisältyvät Kirkkojärjestyksen 15
lukuun sekä Salon seurakunnan taloussäännön 29 §:ään, joka kuuluu seuraavasti:
”Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi.
Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön
mukaisesti.
Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastamista varten vähintään KJ 15 luvun 10 § säännösten mukaisesti vähintään
yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Mikäli tilintarkastajia valitaan useita,
valitsevat tilintarkastajat keskuudestaan puheenjohtajan.”
Auktorisoiduista tilintarkastajista on järjestetty tarjouskilpailu. Tarjoukset on pyydetty
BDO Audiator Oy:ltä, Ernst & Young Oy:ltä, PricewaterhouseCoopers Oy:ltä, Tuokko
Tilintarkastus Oy:ltä sekä KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:ltä. Tarjouksensa ovat
jättäneet BDO Audiator Oy, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, Tuokko Tilintarkastus
Oy ja PricewaterhouseCoopers Oy.
Alla on yhteenveto saaduista tarjoushinnoista.
Kokonaisedullisin on KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n antama tarjous.
Mikäli tilintarkastus annetaan tilintarkastusyhteisön hoidettavaksi, ei seurakunnan
tarvitse säännösten mukaan valita vastuullista tilintarkastajaa tai varatilintarkastajaa,
koska asia jää tilintarkastusyhteisön hoidettavaksi. KPMG Oy on esittänyt valitsevansa
KHT, JHTT Pertti Keskisen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja KHT, JHTT Minna
Havia-Niemen avustavaksi tilintarkastajaksi, mikäli seurakunta valitsee KPMG
Julkishallinnon palvelut Oy:n tilintarkastusyhteisöksi.

Tarjouksen
antaja

KPMG
Julkishallinnon
palvelut Oy
(esittää 8
tarkastuspäivää/vuosi)
BDO Audiator
Oy
(esittää 9
tarkastuspäivää/vuosi)
Oy Tuokko Ltd
(esittää 9
tarkastuspäivää/vuosi)

Päivähinta ja
kokonaishinta 20152018 lakisääteisestä
tarkastuksesta
(alv 0%)
Päivähinta 510–630 €,
kokonaishinta
17280 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)
19440 eur

Lisätoimeksiannon Vastuullinen
hinta (alv 0 %)
tilintarkastaja/esitys
varatilintarkastajaksi
675 euroa/pv

KHT, JHTT Pertti
Keskinen,
avustava tarkastaja
KHT, JHTT Minna
Havia-Niemi

Päivähinta 470-600 €,
kokonaishinta
19846 eur,
(9pv+9pv+9pv+9pv)

600 eur/pv

JHTT, HTM Sinikka
Niitynperä,
avustava tarkastaja
tradenomi Seija
Hakamäki

Päivähinta 435–630 €,
kokonaishinta
20340 eur
(9pv+9pv+9pv+9pv)
18080 eur

435-630 eur/pv

JHTT, CIA Martin
Slotte, avustava
tarkastaja kauppatiet.
kandidaatti Aki
Pennanen

Päivähinta 750
euroa/pv,
kokonaishinta
24000 eur

750 eur/pv

JHTT, KHT Tomi
Moisio

(9pv+9pv+9pv+9pv)

17640 eur
(8pv+8pv+8pv+8pv)

(8pv+8pv+8pv+8pv)

PricewaterhouseCoopers
Oy

(8pv+8pv+8pv+8pv)

27000 eur

(9pv+9pv+9pv+9pv)
Talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
tilintarkastusyhteisön kirkkojärjestyksen määräysten mukaisesti.
-----------------------------Talousjohtaja esittää edullisimman kokonaistarjouksen antaneen KPMG
Julkishallinnon Palvelut Oy:n valinnan esittämistä kirkkovaltuustolle.
------------------------------

Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja
talouden tarkastamista varten edullisimman kokonaistarjouksen antaneen
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

45 §
Salon seurakunnan hautapaikoista perittävät maksut vuonna 2016
Salon seurakunnassa otettiin vuonna 2013 käyttöön omien kuntalaisten
hautapaikkamaksut Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Salon seurakunnan
hautapaikkahinnastoa vuodelle 2016 ja esittää seuraavaa:
Hautapaikkamaksut (hautaoikeus 25 v)
Hautapaikkamaksut
(hautaoikeus 25 v)

Oma kunta

Muu kunta

Arkkuhauta
Arkkuhaudan hallinta-ajan
jatkaminen
Uurnahauta
Uurnahaudan hallinta-ajan
jatkaminen
Perennauurnahauta
(Perniö,Kiikala)

200 €

500 €

100 €
100 €

250 €
200 €

50 €

100 €

180 €

360 €

90 €
-

180 €
-

Perennauurnahaudan
hallinta-ajan jatkaminen
Muistolehto
Sirottelulehto

Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 § mukaan hautapaikoista perittävistä
maksuista päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy yllä olevat Salon seurakunnan
hautapaikkamaksut vuodelle 2016.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

46 §
Hannamari Lehtisen eropyyntö alueneuvoston jäsenyydestä
Hannamari Lehtinen pyytää eroa Kiikalan alueneuvoston jäsenyydestä.
Kirkkoneuvoston esitys:

Kirkkovaltuusto hyväksyy Hannamari Lehtisen eron.
Kirkkovaltuusto nimittää uuden jäsenen Hannamari Lehtisen
tilalle Kiikalan alueneuvostoon.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi Hannamari Lehtisen eron Kiikalan
alueneuvoston jäsenyydestä.
Kirkkovaltuusto nimitti Kiikalan alueneuvoston jäseneksi Maija
Kalevon.

47 §
Ilmoitusasiat

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.4.2015 päättänyt mm. seuraavista
asioista:
- antanut tuomiokapitulille selvityksen toimenpiteistä, joihin
seurakunnassa on piispantarkastuksesta annetun palautteen johdosta
ryhdytty.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.5.2015 päättänyt mm. seuraavista
asioista:
- hyväksynyt hautaustoimen organisaatiomuutokset
- hyväksynyt hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyn
- antanut työaloille ohjeet vuoden 2016 talousarvion laatimiseksi
- päättänyt ottaa käyttöön Danske Bankin käyttötilille 1 milj. euron
luotto-ominaisuuden maksuvalmiuden turvaamiseksi.
Aluehallintovirasto on suorittanut työsuojelutarkastuksen seurakunnan
lapsi- ja diakoniatyössä.

Päätös:
48 §
Muut asiat

Merkittiin tiedoksi.

Simo Vesa tiedusteli edellisen valtuuston valokuvaa, joka otettiin
valtuustokauden lopulla. Talousjohtaja kertoi, että kameran muistikortti
on ollut viallinen, eikä kuvia ole saatu.
Simo Vesa kertoi myös Torimessun hyvästä palautteesta.

49 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Pöytäkirjaan liitettiin KL:n 24 luvun mukainen valitusosoitus ja
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Kokouksen vakuudeksi

Marjatta Hyttinen
puheenjohtaja

Marjut Eriksson
pöytäkirjan pitäjä

Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme todenneet sen
kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen
päätösten kanssa.
Salo 12.6.2015

Marjo Kunnia

Mikko Lundén

Tämän pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 3.6.2015–21.7.2015.
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
15.6.2015–21.7.2015 klo 9.00–15.00.
Salo 22.7.2015

Marjut Eriksson

