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aukioloaikoina maanantaista 10. päivästä elokuuta
2020 alkaen 30. päivän ajan.
_________________________
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106 §

PÖYTÄKIRJA 8/2020

SIVU 51/2020

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Alkuhartauden pitää kirkkoherra.
PÄÄTÖS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Kirkkoherra piti
alkuhartauden ja laulettiin virsi 503:1.

107 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

108 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen
mukaisesti vuorossa ovat Raili Oittinen ja Jussi Pohjala.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaisesti Raili Oittinen ja Jussi
Pohjalan ollessa estyneenä hänen tilalleen valittiin Henry Ingraeus.

109 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1.
PÄÄTÖS
Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.
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110 §
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SIVU 52/2020

TALOUDEN TOTEUMA 1.1.-31.7.2020
Kirkollisverotulon toteuma oli heinäkuun lopussa 59,6 %. Vuoden 2020
verotuloja on kertynyt seurakunnalle heinäkuun 2020 loppuun mennessä
1 222 781 euroa. Vastaavana aikana viime vuonna verotuloja kertyi 1 246 804
euroa. Alkuvuoden kumulatiivinen kertymä on noin 1,9 % pienempi kuin
vastaavana aikana viime vuonna.
Verottaja on 6.7.2020 julkaisut ennakkotiedon verovuoden 2019 maksuunpanotilityksistä. Sen mukaan Oriveden seurakunnalle tulee
jäännösveroja/oikaisuja – 137 458 euroa ja veronpalautusta + 83 268 euroa.
Veronpalautukset ja oikaisut tilitetään seurakunnille heinäkuusta alkaen.
Toteumavertailuja talousarvioon nähden:
- toimintatuotot
51,9 %
- toimintakulut
57 %
henkilöstökulut
63,5 %
palveluiden ostot
49,6 %
ostot tilikauden aikana 38,3 %
Toteumavertailut pääluokittain:
- hallinto
48,5 %
- seurakuntatyö
54,5 %
- hautatoimi
76,3 %
- kiinteistötoimi
59,9 %
Liitteinä tuloslaskelma ja talousarvion toteumavertailut tehtäväalueittain.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa taloustilanteen tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi saaneensa taloustilanteen tiedoksi.

111 §

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021
Seurakunnan kirkkovaltuuston tulee vahvistaa tuloveroprosentti (KL 15:2§) ja
ilmoittaa se verohallitukselle viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden
marraskuun 17. päivään mennessä.
KL 15 luvun 2 §:ssä säädetään kirkollisverosta seuraavaa: ”Seurakunnan
jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja kirkon keskusrahastomaksuihin.”
Se määrä, minkä kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi menojen suorittamiseen kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina.
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Kuluvan vuoden tilitetyt ansioverotulot tammi-heinäkuulta ovat 1 222 781,25
euroa, tulot ovat 1,9 % pienemmät kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
Koronapandemia on aiheuttanut taloudellisen taantuman, joka näkyy myös
seurakunnalle kirkollisverotuoton pienenemisenä. Tuleva syksy näyttää kuinka
paha taantumasta tulee ja mitkä sen vaikutukset ovat seurakunnalle.
Kirkkohallitus on arvioinut seurakuntien verotulojen vähentyvän keskimäärin 35 prosenttia. Todennäköisesti verotulot vähenevät enemmän, sillä Suomen
Pankin arvioiden mukaan Suomen talous voi supistua koronapandemian
vuoksi tänä vuonna n. 7 prosenttia ja kasvavan vv 2021-2022 n. 3 prosenttia.
Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain jako-osuutena. Jako-osuus vuodelle
2020 on 0,0283. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain verotuksen
valmistuttua lokakuun lopussa. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvassa
olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta.
Tampereen hiippakunnan alueella seurakuntien tuloveroprosentit vaihtelevat
1,25 – 1,85 prosentin välillä.
Vuonna 2020 veroprosentit on ollut: Tampere 1,25%, Akaa 1,7%, Kangasala
1,4%, Pirkkala 1,4%, Lempäälä 1,45%, Hämeenkyrö 1,7%, Ylöjärvi 1,7%,
Mänttä-Vilppula 1,8%, Ikaalinen 1,85 %, Ruovesi 1,8%.
Oriveden seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,75% vuodesta 2013
alkaen. Seurakuntien liikkumavara on pienentynyt 10 viimeisen vuoden aikana
Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt Oriveden seurakunnassa 1 384
henkilöllä, joka vaikuttaa suoraan seurakunnalle tilitettäviin verotuloihin.
Veroprosentin nosto ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä talouden
tasapainottamiseen. Talouden pitäminen ainakin kohtuullisessa tasapainossa
on seurakunnan toteutettava suunnitelmallista kiinteistöistä luopumista ja
henkilöstöpolitiikkaa, koska talous ei kestä pidemmällä tähtäimellä nykyistä
kulurakennetta.
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2021
tuloveroprosentiksi nykyisen 1,75%.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaisi
vuodelle 2021 Oriveden seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75.
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SIVU 54/2020

PALKANLASKENNAN YHTEISTYÖSOPIMUS KANGASALAN
SEURAKUNNAN KANSSA
Oriveden seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 6/2020
90 § Lempäälän seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksen purkaa palkkayhteistyösopimus Oriveden seurakunnan kanssa 31.8.2020.
Kangasalan seurakunta on ilmoittanut valmiudestaan lähteä hoitamaan
Oriveden seurakunnan palkanlaskennan yhteistyötä 1.9.2020 alkaen.
Oriveden ja Kangasalan seurakunnan vastaavat viranhaltijat ovat
keskustelleet vastaavanlaisesta yhteistyömallista.
Sopimus palkanlaskennan yhteistyöstä tuodaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi. Sopimus tulee voimaan 1.9.2020 alkaen.
Liite 2

TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto hyväksyy Oriveden ja Kangasalan seurakuntien välillä tehdyn
palkanlaskennan yhteistyösopimuksen, jonka allekirjoittavat vastaavat viranhaltijat.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto hyväksyi Oriveden ja Kangasalan seurakuntien palkanlaskennan yhteistyösopimuksen, joka astuu voimaan 1.9.2020 alkaen.
Kangasalan talousjohtaja ja Oriveden talouspäällikkö allekirjoittavat
sopimuksen.

113 §

KIRKKOHALLITUKSEN KUUKAUSIRAPORTIT 06.2020
Kirkkohallitus lähettää kuukausittain seurakunnille raportit jäsenistä ja
toiminnasta sekä henkilöstöstä. Raporteissa oleva vertailuryhmä on
muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta
seurakunnasta. Viisi omasta hiippakunnasta ja viisi koko maasta. Liitteet
TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS
Kirkkoneuvosto toteaa saaneensa kuukausiraportit tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖS
Kirkkoneuvosto totesi saaneensa kuukausiraportit tiedoksi.

114 §

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
1) Kokouspäivät:
- Kirkkoneuvosto: 7.10., 28.10., 11.11. ja 2.12.2020
- Kirkkovaltuusto: 15.12.2020 klo 18
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2) Henry Ingraeus kysyi, Vapaussodan muistomerkki-aloitteen etenemisestä.
Todettiin, että aloite on käsitelty ja muistomerkkien restaurointi on annettu
eteenpäin tehtäväksi.

115 §

TIEDOKSI
Saatetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi:
1. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 8/2020
2. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 7/2020
3. Kasvatuksen työalavastaavan päätöspöytäkirja 2/2020
4. Muistio 29.7.2020 pidetystä iv-palaverista
5. Hankesuunnitelma ilmastoinnista ja siihen liittyvistä muista saneeraus- ja
muutostöistä
6. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
16/2020 Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa
17/2020 Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien
hoidettavaksi vuoden 2021 alusta lukien
18/2020 Kirkkohallituksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten
määräysten voimassaolo
Pykälissä käsitellyillä asioilla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

116 §

VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

117 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen.
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