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KOKOUSKUTSU

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 26.11.2019
kello 18.30, Seurakuntakeskuksen Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja

Sisällysluettelo
50. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
51. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
52. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
53. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
54.224.Lohjan seurakunnan liittyminen alueellisen keskusrekisteriin
55.238.102. Tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella 2019-2022
56.240.Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
57. 227.vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma
58. Ilmoitusasiat
59. Muut asiat
60. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

Lohjalla 18.11.2019
merk. Päivi Seger
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 19.11.2019 -26.11.2019
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50. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 923.
51. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8 luvun 5 §:n mukaan koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä 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.
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä nimenhuudolla todetaan.
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
liittäen ilmoitustaululla olleen kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 28 varsinaista ja 4
varavaltuutettua läsnä oleviksi.
Postilakosta johtuen varsinaisille jäsenille lähetettiin kysely 11.11.2019. Kyselyssä pyydettiin
ilmoittamaan, keille jäsenille sopii pelkästään sähköinen versio. Henkilöt, jotka noutivat
kokousmateriaalin virastolta, kuittasivat allekirjoituksellaan saaneensa materiaalin.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetettiin sähköisesti kaikille varsinaisille jäsenille
18.11.2019. Varajäsenille lähetettiin kutsu asialuetteloineen sähköisesti. Kokouksessa kaikilla oli
saatavissa paperinen versio. Lohjan seurakunnan www-sivuille (ilman liitteitä) sekä intraan
materiaali päivitettiin 18.1.2019.
Todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa ja
pitämällä kutsu seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen
kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
52. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä
ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
KL 25:3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on
seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti
nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina
(klo 8.30 - 14.30) 30 päivän ajan 3.12.2019 – 3.1.2020 ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä
pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.12.2019 – 3.1.2020.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Esa Sohlbergin ja Irja Salosen.

53. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Ilmoitusasioissa Juhani Korte kertoo hallintokalenterin aikataulusta.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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54.224.LOHJAN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIIN
Kirkkohallitus on linjannut asiakirjassaan DKIR/1006/07.00.01/2018 (Liite x) seuraavasti: vuoden

2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitetty
aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Rekistereiden keskittämisessä on otettava huomioon
palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa
seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.

Kirkkolain 12 luvun 1 §:n mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä
hoitamisesta. Kirkkohallituksen täysitunto on jo 10.11.2015 linjannut, että kirkonkirjojen pito
hoidetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä (Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015)
Perustettavat alueelliset keskusrekisterit voivat muodostua joko seurakuntayhtymien alueelle tai
myös laajemmalle kattaen itsenäisiä seurakuntia. Vuoden 2015 tavoitteena oli, että seurakunnat
tekisivät omaehtoisesti päätöksiä liittymisestä, mutta nykyinen linjaus asettaa tilanteen
huomattavasti tavoitteellisemmaksi. Seurakuntien tulee liittyä johonkin keskusrekisteriin vuoden
2021 loppuun mennessä, jolloin vuoden 2022 alussa väestökirjanpitoon liittyvät toimet tehdään
keskitetysti. Päätökset liittymisestä tulee tehdä kirkkovaltuustoissa kuluvan vuoden loppuun
mennessä.
Aluekeskusrekisterin talousarvio tehdään isäntäseurakunnan tai isäntäseurakuntayhtymän
talousarvion
osana.
Peruslinjauksena
on
se,
että
aluekeskusrekisteri
toimittaa
omakustannushintaan asiakasseurakuntien tarvitsemat, sopimukseen sisällytetyt kirkonkirjojen
pidon tehtävät asiakasseurakuntien käyttöön.
Kustannusten jaon perusteena on asiakasseurakuntien jäsenmäärä, joka lasketaan kutakin
toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän mukaisesta jäsenmäärästä. Tällä
hetkellä on sopimuspohjat ovat vielä luonnosasteella (LIITTEET 2). Periaatteena on se, että
rekisteröinti ja tietojenluovutustehtävät tulevat keskusrekisterien tehtäväksi, mutta toimintaa
palvelevat raportointitehtävät ja esimerkiksi tietojenluovutuspyynnöt voidaan tehdä
paikallisseurakunnissa.
Palvelun kannalta Lohjan seurakunta on haasteellisessa tilanteessa, koska rakenteilla olevista
alueellisista keskusrekistereistä vain osa pystyy tuottamaan palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä.
Lähimmät alueelliset keskusrekisterit tulevat olemaan Espoossa ja Vantaalla. Molemmilla on oma
haasteensa ottaa vastaan uusia seurakuntia asiakkaikseen suhteellisen nopealla aikataululla.
Lohjan seurakunnan osalta henkilöstöön liittyvät ratkaisut pikemminkin jouduttavat tarvetta liittyä
alueelliseen keskusrekisteriin jo ensi vuoden puolella. Tällä hetkellä Lohjan seurakunnan
henkilöstöstä ei ole kukaan siirtymässä keskusrekisterin palvelukseen. Arvio vuosikustannuksista
liittymisen seurauksena on noin 66.000 €.
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Espoon seurakuntayhtymän nykyisen keskusrekisterin edustajien kanssa on päästy siihen
tulokseen, että heillä on valmius ottaa vastaan Lohjan, Vihdin, Siuntion, Karkkilan, Kirkkonummen
ja Kauniaisten seurakunnat. Asianosaisten seurakuntien kirkkovaltuustot ja yhteiset
kirkkovaltuustot tekevät osaltaan päätöksen liittymisestä alueelliseen keskusrekisteriin. Espoon
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto tekee puolestaan päätöksen kunkin seurakunnan
liittymisestä aluerekisteriin.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavat asiat:
1. Lohjan seurakunta liittyy Espoon seurakuntayhtymän ylläpitämään aluekeskusrekisteriin
2. Hyväksyy Espoon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriä koskevan sopimusluonnoksen ja
johtosääntöluonnoksen
3. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan varsinaiset sopimukset
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää seuraavat asiat:
1. Lohjan seurakunta liittyy Espoon seurakuntayhtymän ylläpitämään aluekeskusrekisteriin
2. hyväksyy Espoon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriä koskevan sopimusluonnoksen ja
johtosääntöluonnoksen
3. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan varsinaiset sopimukset
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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55.238.102. TILINTARKASTUSPALVELUT VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 17 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan taikka tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden tilintarkastajana voi olla vain
rekisteröity JHT- tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joka määrää päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastajan. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja
riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.
On tarkoituksenmukaisempaa valita tilintarkastusyhteisö toimittamaan tilintarkastusta, koska
yhteisöllä on paremmat mahdollisuudet osoittaa tarvittavaa työvoimaa, esim. sijaistamista
vaativissa tilanteissa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöllä on paremmin saatavilla erikoistuneita
henkilöitä tilanteen niin vaatiessa.
Lohjan seurakunnassa on varattu vuosittain tilintarkastukseen kuusi tarkastuspäivää, joita kaksi on
päävastuullisen tilintarkastajan suorittamia ja neljä avustavan tilintarkastajan suorittamia.
Käytännössä aika on riittänyt, mutta ollut melko tiukasti mitoitettu. Tarjoajilta tulee edellyttää, että
tarkastus tapahtuu seurakunnan tiloissa ainakin kahtena eri tarkastusajankohtana (kauden
aikainen tarkastus ja varsinainen tilintarkastus)
Hankinnan arvo koko valtuustokaudelta ei ylitä kansallista hankintarajaa (60.000 €), joten
hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa Hilma -järjestelmän kautta. Järjestelmässä voidaan kuitenkin
julkaista ilmoitus siitä, että kilpailutus on käynnissä. Tarjoukset pyydettävä vähintään kolmelta alan
toimijalta. Ainakin seuraavat tilintarkastusyhteisöt voivat tulla kysymykseen:
BDO Audiator Oy
Deloitte Oy
Julkispalvelut EY Oy
KPMG Oy
PwC Julkistarkastus Oy
Revisium Oy
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käynnistää tilintarkastuspalvelujen vuosia 2019-2022 koskevan
kilpailutuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITTEET 1 Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2018 ja sen liitteenä oleva malli ISAE
varmennuslausunnosta sekä malli tarjouspyynnöstä
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Määräaikaan 15.3.2019 klo 14.30 mennessä saapui kolme tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttävät
kelpoisuuden suhteen asetetut vaatimukset.
Kaksi tarjoajaa, KPMG Oy Ab ja BDO Audiator Oy, oli antanut tarjoukset, jotka ovat hinnaltaan
hyvin lähellä toisiaan. Laatupisteiden osalta nämä kaksi tarjoajaa olivat yhdenveroiset. Kolmas
tarjoaja on selkeästi kalliimpi.

Pisteet
Hinta
Tarjottu tarkastuskokemus
Tarjottu kokemus
Tarjottu osuus tarkastuspäivistä
Yhteensä

KPMG
70
10
10
10
100

BDO
68,5
10
10
10
98,5

REVISIUM
48
10
10
10
78

LIITE 2 Tarjousten avauspöytäkirja
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita KPMG Oy Ab:n toteuttamaan tilintarkastuspalvelut
valtuustokaudella 2019-2022 kokonaishinnalla 14.400 € (alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano:
Ote Tarjouksen antaneet tilintarkastusyhteisöt
*****************************************************************
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee KPMG Oy Ab:n toteuttamaan
tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella 2019-2022 kokonaishinnalla 14.400 € (alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*********************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys: Kirkkovaltuusto valitsee KPMG Oy Ab:n toteuttamaan
tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella 2019-2022 kokonaishinnalla 14.400 € (alv 0 %).
Kirkkovaltuuston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE 8

Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje
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56.240.UUDEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SAIRAALASIELUNHOIDON
YHTEISJOHTOKUNTAAN
Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät ovat irtisanoneet Hyvinkään alueen sairaalasielunhoidon
yhteissopimuksen 1.1.2020 alkaen. Yhteisjohtokuntaan on johtosäännön mukaisesti valittava
jäsenet jäljelle olevaksi kaudeksi muista kuin sairaaloiden sijaintiseurakuntien sopijaseurakunnista.
”Lisäksi muista sopijaseurakunnista kolme suurinta palveluiden käyttäjää valitsevat kukin yhden
jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen johtokuntaan.” Yhteisjohtokunnan johtosääntö
ohessa. LIITE
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta pyytää Lohjan kirkkoneuvostoa nimeämään jäsen ja
hänelle varajäsen yhteisjohtokuntaan 2020-2022. Valinnasta ja henkilöiden yhteystiedoista
pyydetään ilmoittamaan pöytäkirjan otteella Hyvinkään seurakunnan vs. johtavalle
sairaalapapille.
LIITTEET 10

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan, sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan johtosääntö

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto nimeää jäsenen ja hänelle
varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 2020-2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**********************************************************************
Kokouksessa pidettiin viiden minuutin neuvottelutauko.
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto nimeää jäsenen ja hänelle varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
2020-2022.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto nimeää jäsenen Miia Ståhlen ja hänelle varajäseneksi Jaana Silanderin
sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 2020-2022.
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57. 227.VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi, josta on materiaali liitteenä.
Talousarvioseminaari pidettiin 14.9.2019, jolloin käsiteltiin tekstiosat ja lähetekeskustelu.
Vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan – 714.008 € ja poistoeron ja varausten muutoksen jälkeen
talousarvio on 657.025 € alijäämäinen. Vuosikate on - 96.085 €, ja suunnitelmanmukaiset poistot,
617.923 €, vievät tilikauden 2020 talousarvion vahvasti alijäämäiseksi. Syynä tappiolliseen
talousarvioon ovat paitsi työehtosopimuksesta juontuvat korotukset, niin myös rippikoulutyön
poikkeavan suuri ikäluokka, jolloin rippikouluryhmiä on aikaisempaa enemmän.
Talousarvioesitys vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021 sekä
hautainhoitorahaston talousarvio ovat kirkkovaltuuston käsiteltävänä 26.11.2019.
LIITTEET 3

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 20212022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova
kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*************************************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 20212022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova
kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020.
Kirkkovaltuuston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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58. ILMOITUSASIAT
• 11.2.2020 kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit, paikkana
Lohjanportin seurakuntasali klo 17.30
• kirkkovaltuuston kokoukset 11.2., 26.5., 27.10. ja 24.11.2020
59. MUUT ASIAT
• Raamattu alusta loppuun -tapahtuma 17.01.2019, paikkana turku
60. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 21.02. Laulettiin virsi 548.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

