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LOHJAN SEURAKUNNAN

KIRKKOVALTUUSTO

Tiistaina 30.01.2018 klo 18.30
Mäntynummen seurakuntatalo
Mäntynummentie 17, 08500 Lohja

KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 30.01.2018
kello 18.30, Mäntynummen seurakuntatalo, Mäntynummentie 17, 08500 Lohja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
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2.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

3.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

3

5. 264. Perhetyöntekijän viran perustaminen
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6. 271. Seurakunnan taloustilanne 11/2017
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7. 7.

Seurakunnan taloustilanne 12/2017
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8.

Ilmoitusasiat

9

9.

Muut asiat

9

10.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

9

LOHJALLA 23.01.2018
merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 23. - 30.01.2018

Kirkkovaltuusto

30.01.2018

1.

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

2.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

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:
3.

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.
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 alkaen 5.2.2018 – 8.3.2018 ja
ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
31.1.2018 – 8.3.2018 .
Päätös:

4.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

30.01.2018
12.12.2017

5
264

4
346

5. 264. PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN
Lohjan seurakunnan yksi lastenohjaaja siirtyy eläkkeelle maaliskuussa 2018. Tätä työsuhdetta ei
täytetä, vaan tarkoitus on perustaa sen tilalle perhetyöntekijän virka 1.8.2018 lukien.
Perustettaviksi esitettävä virka ei lisää seurakunnan henkilöstömäärää.
Perhetyöntekijän viran perustaminen vapautuvan lastenohjaajan toimen tilalle on ollut
kirkkoneuvostossa esillä syksyllä 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Kirkkoneuvosto näytti asialle vihreää valoa.
Perhetyöntekijän viran perustamisen taustalla ovat toimintaympäristön muutokset
varhaiskasvatuksen työalalla, jotka ovat lisänneet tarvetta suunata lastenohjaajien työpanosta
perinteisen
päiväkerhotyön
ohella
myös
perheitä
kokonaisuudessaan
palveleviin
toimintamuotoihin. Päiväkerhotyön rinnalle on tullut entistä enemmän monenlaisia koko
perheelle suunnattuja toimintamuotoja, jotka usein ajoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Myös
monipuolistuva jumalanpalveluselämä tarvitsee perhelähtöistä osaamista. Tarvetta on myös
entistä enemmän joustavuudelle seurakunnan kasvatuksen sektorin eri työalojen välillä.
Lohjan seurakunnassa on ollut vuodesta 2016 lähtien kolmevuotinen osa-aikainen rippikoulu- ja
perhetyöntekijän virka. Kokemukset virasta ovat olleet yksinomaan positiivisia. Se on tuonut
tehtävien hoitoon itsenäisyyttä ja joustavuutta sekä mahdollistanut monipuolisemman
tehtävänkuvan kuin lastenohjaajan työsuhde. Hengellisen työntekijän työajattoman työn
joustavuuden avulla on saavutettu tilanne, jossa seurakunta pystyy paremmin ja
monipuolisemmin palvelemaan lapsia ja heidän perheitään.
Perhetyöntekijän virasta on laadittu tehtävänkuvaus, joka on esityslistan liitteenä.
Perhetyöntekijän keskeisenä tehtävänä on perhelähtöisen työn kehittäminen osana seurakunnan
kasvatuksen tehtäväalaa. Viranhaltija toimisi myös erilaisissa yhteistyöverkostoissa, joissa
kehitetään perheiden palveluja. Perhetyöntekijä olisi osa varhaiskasvatuksen tiimiä ja osallistuisi
erillisen tehtäväjaon mukaan myös päivä- ja perhekerhotyöhön, päivähoitoyhteistyöhön ja
pyhäkoulutyöhön sekä toimisi tarvittaessa varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisena. Viran
toimialueena olisi kantaseurakunnan alue.
Virkasuhde on tarkoituksenmukainen tehtävän sisällön ja hengellisen luonteen perusteella.
Virkasuhde mahdollistaa työajattomuuden, joka tuo joustavuutta leirityön sekä ilta- ja
viikonlopputyön järjestelyihin.
Viran pätevyysvaatimuksena on kirkon lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai muu
kirkon kasvatuksen tehtävään kelpoisuuden antava tutkinto.
Virka sijoittuu tehtävänkuvauksen mukaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmään 501 ja viran peruspalkka on 2179,63 €/kk.
LIITE 4

Perhetyöntekijän viran tehtävänkuvaus

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

30.01.2018
12.12.2017

5
264

5
347

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1) Lohjan seurakuntaan perustetaan perhetyöntekijän virka 1.8.2018 lukien
2) perhetyöntekijän virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 (peruspalkka 2179, 63 €/kk)
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**************************************************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että
1)Lohjan seurakuntaan perustetaan perhetyöntekijän virka 1.8.2018 lukien
2)perhetyöntekijän virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 (peruspalkka 2179, 63 €/kk)
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

30.01.2018
12.12.2017

6
271

6
355

6. 271. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 11/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
30.11.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 79,8 % ja toimintakulujen osalta 86,2
%. Verotulojen toteutuma marraskuun loppuun on 86,5 %. Kipa sulkee kirjanpidon kauden
seuraavan kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Marraskuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä joulukuun 20. päivä. Tällöin
raporteissa on laskettu myös poistot.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto marraskuussa jäi negatiiviseksi 6.558
euroa. Kun tähän summaan lisättiin työnantajasuoritukset (ennakonpidätykset ja sotu-maksu),
jotka verottaja normaalisti perii verotilityksen yhteydessä, maksettavaa yhteensä tuli 78.567,12
euroa.
Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta vuodelta ja
kahdelta edelliseltä vuodelta. Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan
seurakunnalle on 76.946,82 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2017 alkaen 2,88 %. Lasku
verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se johtuu pääosin jäsenmäärän
alentumisesta. Marraskuun lopulla saadun tiedon mukaan verottaja on laskenut vuoden 2017
jako-osuuden väärin. Jako-osuudessa on painotettu valtion saamaa osuutta ja kuntien ja
seurakuntien jako-osuus on ollut liian pieni. Osuutta on nyt korjattu koskemaan koko vuotta ja
Lohjan seurakunnan osuus tästä korjauksesta on verottajalta saadun tiedon mukaan 204.198
euroa. Se tilitetään joulukuun verotilityksen yhteydessä.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

7
8
9
10
11

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 11/2017 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

30.01.2018
12.12.2017

6
271

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 11/2017.
Päätös:

7
355

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

30.01.2018
9.1.2018

7
7

8
7

7. 7. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 12/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.12.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 91,6 % ja toimintakulujen osalta 93,0
%. Verotulojen toteutuma marraskuun loppuun on 97,8 %. Luvut eivät ole lopulliset, paitsi
verotulojen osalta, sillä tilinpäätöskirjaukset tulevat muuttamaan vielä summia. Vuoden 2017
lopulliset raportit ovat meillä käytettävissä 19.2.2018.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto joulukuussa oli 988.572 euroa. Tässä
luvussa on mukana lisätilitys, joka johtui verottajan väärin laskemasta jako-osuudesta.
Kokonaisuutena seurakunnalle tilitettiin kirkollisveroja vuoden 2017 aikana 8.350.289 euroa.
Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta vuodelta ja
kahdelta edelliseltä vuodelta.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on 76.946,82
euroa.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

3. Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
4. Rahoituslaskelma
5. Tase
6. Verotulojen kertymä
7. Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 12/2017 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************************************************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 12/2017.
Päätös:

Kirkkovaltuusto

30.01.2018

8 – 10

8.

ILMOITUSASIAT

9.

MUUT ASIAT

10.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

9

