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LOHJALLA 27.9.2016
merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 27.9.-4.10.2016.
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31 a.

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

32.

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 26 varsinaista ja 7
varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti
postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta, joten kokous
todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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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 10.10.2016 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.9.2016 –
8.11.2016.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Paul Packalénin ja Kauko Pohjosen.

34.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkovaltuusto
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____________________________
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TAUSTAYHTEISÖSOPIMUS PARTIOLIPPUKUNTIEN KANSSA
Suomen partiolaiset – Finland Scouter ry:n ja evankelisluterilaisen kirkon välillä on
pitkään ollut sopimus yhteistyöstä. Sopimus pohjautuu kirkon näkemykseen siitä,
että partiotoimintaa voidaan pitää kirkon omana työalana, jota seurakunta
taustayhteisönä voi tukea.
Lohjan seurakunnan alueella toimii 9 lippukuntaa, joista kolme on solminut
seurakunnan kanssa ns. taustayhteisösopimuksen. Nämä lippukunnat ovat
Sammatin solmut, Nummen Samoojat ja Vivamon Virittäjät. Muut alueen
lippukunnat eivät ole solmineet sopimusta. Nummen Samoojat käyttävät
toimitilanaan seurakunnan omistamaa tilaa osoitteessa Nummenkirkkotie 11.
Sammatin Solmut käyttävät Sammatin seurakuntasali jonkin verran
kokoontumisiinsa ja lisäksi pitävät välineitään seurakuntasalin pihalla olevassa
kylmässä pienessä varastossa. Muijalan Mennikäiset ry:n nuorimmat ikäryhmät
kokoontuvat Lohjanportin seurakuntakodilla.
Tiloista ei ole peritty vuokraa eikä tuelle ole arvioitu laskennallista arvoa.
Tulevaisuutta silmälläpitäen on tarpeen ajanmukaistaa eri aikoina ja eri
lähtökohdista tehdyt sopimukset. Sopimukset ovat talousarviovaikutteisia, vaikka
nykytilanteessa ei rahallista arvoa olekaan arvioitu. Tämän vuoksi annettavan tuen
määrä ja peruste (jäsenmäärä vai tarveharkinta) on tarpeen vahvistaa vuosittain
talousarvion vahvistamisen yhteydessä.
Koko seurakunnan alueella olevien lippukuntien tilanne ja ennakoitavissa olevat
tarpeet on hyvä kartoittaa ennen talousarvion vahvistamista.
LIITE 4

Luonnos taustayhteisösopimukseksi

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä taustayhteisösopimuksen
2. valtuuttaa partiotoiminnasta vastaavan papin neuvottelemaan ja
allekirjoittamaan lippukuntien kanssa solmittavat sopimukset ja niiden
liiteasiakirjat
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa partiolippukunnille osoitettavan
tuen määrän ja perusteen.
Käsittely:
Vilkkaan keskustelun myötä hallintojohtaja teki muutetun päätösesityksen:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä taustayhteistyösopimuksen
2. valtuuttaa
partiotoiminnasta
vastaavan
yhteistyöhenkilö
Sepon
neuvottelemaan ja allekirjoittamaan lippukuntien kanssa solmittavat
taustayhteistyösopimukset ja niiden liiteasiakirjat

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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3. valtuuttaa
partiotoiminnasta
vastaavan
yhteistyöhenkilö
Sepon
neuvottelemaan
tarvittaessa
lippukuntien
kanssa
muista
yhteistyösopimuksista
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa partiolippukunnille osoitettavan
tuen määrän ja perusteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*******************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa partiolippukunnille osoitettavan tuen määrän ja
perusteen.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti, että partiolippukunnille osoitettavan tuen määrä ja peruste
vahvistetaan talousarvion yhteydessä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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36. 139. 5. KATUALUEEN LUOVUTUS LOHJAN KAUPUNGILLE
Lohjan kaupunki on lunastamassa Lohjan seurakunnalta Pappilan tilaan,
RN:o 444-466-1-30, kuuluvan määräalan katualuetta (n. 2180 m²).
Kaupan kohde on osa voimassa olevan asemakaavan mukaista Väinämöisenkadun
ja
Nummentien katualuetta.
Kauppahinta on 19 235 euroa. Kaupan kohteena on määräalan maapohja,
Nummentien osittainen suoja-aita (60 m) sekä Väinämöisenkadun vierustan
puusto.
Luovutettavan katualueen hinta määräytyy kaavan vahvistamisajankohdan
hintatason
mukaan. Tässä tapauksessa kaava on vahvistettu v. 1974, jolloin hinta on ollut
4,30
mk/m².
Neuvottelujen pohjalta päädyttiin seuraaviin korvaushintoihin:
-

maapohja 2180 m² (4,5 euroa/m²)
puusto (korvaustaulukko)
lauta-aita 60 m (70 euroa/m)

Yht.

9 810 €
5 225 €
4 200 €

19 235 €

Katualueen luovutuksesta on tehty kauppakirja, josta ilmenee muut kaupan ehdot.
LIITE 2
kauppakirja
LIITE 3
korvauslaskelma
LIITE 4
kartta
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lohjan seurakunnan ja Lohjan kaupungin
välisen määräalakaupan (n. 2180 m²) koskien Pappilan tilan (RN:o 1:30)
Väinämöisenkadun ja Nummentien katualuetta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
********************
Lohjan seurakunta päätti 19.1.2016 (§ 5) luovuttaa katualuetta Lohjan
kaupungille. Kiinteistökauppa perustui vuonna 1974 vahvistettuun kaavaan ja siinä
määriteltyyn katualueeseen. Kaupungilla on ollut oikeus lunastaa alue, mutta
tarpeettoman, hitaan ja kalliin menettelyn vuoksi luovutus toteutettiin
kauppakirjan muodossa. Kummallakaan osapuolella ei ollut intressiä tehdä
selvästä asiasta vaikeaa.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

4.10.2016
30.8.2016
19.1.2016

§

Sivu

36
139
5

36
172
6

Kauppakirjan liitteistä ilmenee, luovutus perustuu 11.10.1974 vahvistettuun
kaavaan. Samoin liitteestä ilmenee, että kaupungin maksama korvaus on MRL 104
§:n mukainen. Tämä lainkohta puolestaan viittaa MRL 94 §:ään, joka kuuluu
seuraavasti:
”Katualueen siirtyminen kunnalle
Kun asemakaava hyväksytään alueelle, jolla ei ole ollut asemakaavaa, kunta saa omistukseensa
katualueen, joka ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodostamislain mukaisella
kiinteistötoimituksella Katualueen korvaamisesta säädetään 104 §:ssä.”

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaan kirkkoneuvosto
käyttää seurakunnan puhevaltaa toimeenpano- ja hallintotehtävissä. Päätöstä
tehtäessä katsottiin, että suostuminen toimenpiteeseen, joka olisi toteutettavissa
myös pakkoteitse, kuuluu hallintotehtäviin, eikä ole sellainen aktiivinen kiinteistön
myyntitoimi, joka edellyttäisi alistamista kirkkohallitukselle.
Lainhuutoa käsittelevä kirjaamisviranomainen on kuitenkin katsonut, että kun asia
on normaalilla kaupalla hoidettu, ei kirjaamisviranomainen voi antaa lievennystä
seurakunnan omiin laillisiin päätöksentekomenettelyihin. Näin ollen on tarpeen
käsitellä asia uudelleen kirkkoneuvostossa, viedä päätös kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi, pyytää lausuntoa tuomiokapitulilta ja lopulta saattaa luovutuksen
käsittely kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se osaltaan hyväksyy
katualueen luovutuksen Lohjan kaupungille ja puolestaan pyytää Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntoa asiasta kirkkohallituksen päätöksentekoa
varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
************************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää osaltaan hyväksyä katualueen luovutuksen Lohjan
kaupungille ja puolestaan pyytää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntoa
asiasta kirkkohallituksen päätöksentekoa varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
37. 157.

4.10.2016
20.9.2016

§

37
157

Sivu

37
198

LUOTTAMUSHENKILÖN ERO PAIKKAKUNNALTA MUUTON VUOKSI
Nina Boije on kirkkovaltuuston varajäsen Sitoutumat yli rajojen ryhmässä, hän
on myös kasvatuksen toimikunnan varajäsen. Hän on muuttanut paikkakunnalta
8.7.2016. KL 8: 4 §:n perusteella hän ei ole muuton jälkeen seurakunnan
vaalikelpoinen jäsen. Eron kirkkovaltuuston jäsenyyden ja varajäsenyydestä
myöntää kirkkovaltuusto,
kirkkovaltuuston myöntämän eron jälkeen
kirkkoneuvosto valitsee toimikunnan varajäsenen huomioiden mm tasa-arvolain
säädökset (KJ 9: 4 §).
Käsittely:
Teknisenä korjauksena kirkkoherra päätti tehdä esittelytekstiin lisäyksen, siten
että Nina Boije on kasvatuksen toimikunnan varajäsenyyden lisäksi myös
palvelun toimikunnan varsinainen jäsen.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Lohjan
seurakunnan luottamustehtävistä Nina Boijelle paikkakunnalta muuton
vuoksi.
2. Kirkkovaltuusto lähettää kirkkoneuvostolle myönnetyn eron tiedoksi
kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. myöntää eron Lohjan seurakunnan luottamustehtävistä Nina Boijelle
paikkakunnalta muuton vuoksi.
2. lähettää kirkkoneuvostolle myönnetyn eron tiedoksi toimenpiteitä varten.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LUOTTAMUSHENKILÖN ANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA
VAPAUTTAMISESTA
Kirkkoneuvosto on edellisessä pykälässä (§158) päättänyt Veera Rutin
palkkaamisesta määräaikaiseen lähetyssihteerin virkaan ajalle 1.10.201614.7.2017. Mikäli päätös on myönteinen, käsiteltäväksi tulee Veera Rutin anomus
seurakunnan luottamustoimesta vapauttamisesta. Veera Ruti on kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Sitoutumattomat yli rajojen –ryhmässä.
Kirkkolain 23:4 §:n mukaan ” Toimielimen jäsenen menettäessä

vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan
3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden
kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan
saa hoitaa luottamustointaan.”
Kyseinen vaalikelpoisuuden rajoitus koskee kirkkovaltuuston jäsenyyttä.
Kirkkoneuvoston jäsenyydestä määrätään Kirkkolain 10 luvun 2 §:ssa seuraavaa:
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä

varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään
5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla
jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet ”.
Koska Veera Rutin virkasuhde Lohjan seurakuntaan kestää yli puoli vuotta, hän
menettää vaalikelpoisuutensa ja hänet tulee vapauttaa sekä kirkkovaltuuston
että kirkkoneuvoston jäsenyydestä. Hänen sijalleen tulee varajäsen, valtuuston
osalta seuraavaksi eniten ääniä saanut henkilö samasta ryhmästä ja
kirkkoneuvoston osalta henkilökohtainen varajäsen.
LIITE

Veera Rutin kirje

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Veera Rutille
vapautukseen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä 1.10.2016
lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää myöntää Veera Rutille vapautukseen kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä 1.10.2016 lukien.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 8/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 31.8.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot
on merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla
sekä rahoituslaskelma ja tase sekä verohallinnolta saatu tieto verotulojen
kertymästä elokuun loppuun ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 65,9 % ja
toimintakulujen osalta 64,8 %. Verotulojen toteutuma elokuun loppuun on 74,2
%. Koska liitteenä oleva tuloslaskelma on ajettu 13.9., poistot eivät näy tässä
tulosteessa.
Verottajalta saadun ennakkotiedon (22.8) mukaan ennakonpalautukset ja
tilitetyn määrän oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat
yhteensä 790.807 euroa ja kertyneet jäännösverot ovat yhteensä 331.668 euroa.
Puolet tästä summasta tilitetään seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja
puolet seuraavan vuoden helmikuun tilityksen yhteydessä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto elokuun osalta on
770.866,50 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on
kirkollisverotuotoissa vähennystä 0,3 %.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle
on 77.607,00 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

6-9

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu
tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
8/2016 ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*******************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
8/2016.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
40. 160.

4.10.2016
20.9.2016

§

Sivu

40
160

40
202

VUODEN 2017 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Kirkkolain 15. luvun 2. § mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti
vahvistetaan
lähimpään
0,05
prosenttiyksikköön.
Kirkollisveroprosentti tulevalle vuodelle on ilmoitettava Verohallinnolle kuluvan
vuoden marraskuun puoliväliin mennessä, kuluvana vuonna 17.11.2016
mennessä.
Kirkollisverotulot 2014-2016
Lohjan seurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia
vuoden 2013 alusta lukien 1,50 %:iin (aikaisemmin 1,20 %). Tämän jälkeen
veroprosentti on pysynyt samana.
Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2015 yhteensä 8.585.353 € (v. 2014 8.776.608
€). Verotulot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus yhteisöverojen
tuotosta oli vuonna 2015 yhteensä 799.415 €, joka vuodesta 2016 alkaen on
korvautunut
kiinteäsummaisella
valtion
avulla
931.200
€.
Täten
kokonaisverotulokertymä vuonna 2015 oli 9.384.768 €; talousarviossa kuluvalle
vuodelle on arvioitu 9.614.000 €, joka ei täysin toteutune.
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti syksyllä 2015 pitää
seurakunnan kirkollisveroprosentin ennallaan vuodelle 2016 eli 1,50 %.

Lohjan

Kirkollisveroprosentin, eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme
tekijää:




seurakunnan jäsenmäärä eli kirkkoon kuulumisaste
seurakuntalaisten tulotaso
seurakuntalaisten työllisyysaste
Seurakuntalaisten tulotaso ja työllisyysaste noudattavat koko Suomessa
vallitsevaa taloudellista tilannetta. Vaikka Suomen talouden oletetaan hiljalleen
elpyvän, ovat kasvuennusteet vielä heikkoja. Vuoden 2017 bruttokansantuotteen
kasvuksi on ennustettu alle prosentin olevia lukuja. Ennustettavuus on
aikaisempiin vuosiin nähden heikentynyt koko Eurooppaa koettelevien
tapahtumien vuoksi. Suomen talous näyttäisi nousevan taantumasta hitaammin
kuin muun Euroopan taloudet.
Kuluvan vuoden kirkosta eroaminen on tähän mennessä (12.9.2016) ollut
maltillisempaa kuin edellisinä vuosina: kirkosta on eronnut 175 jäsentä. Kirkkoon
liittyneiden määrä on hienoisesti noussut ja oli 12.9.2016 mennessä 131 henkeä
(samaan aikaan v 2015 vain 97 henkilöä). Läsnä olevien seurakuntalaisten määrä
12.9.2016 on 34.666 henkilöä (vuoden 2014 lopussa 35.425 henkilöä ja vuoden
2015 lopussa 34.903 henkilöä).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

4.10.2016
20.9.2016

§

40
160

Sivu

41
202

Lohjan seurakunnan vuoden 2017 talousarvion suunnitteluohjeen lähtökohtana
on seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen alentaminen
vuoden 2016 talousarvioon nähden.
Seurakuntatalouden lähtökohtaisena tavoitteena ja tehtävänä ei ole ylijäämäisten
tilinpäätösten tavoitteleminen, ts. voiton tuottaminen. Verotulot muodostavat n.
90 % seurakunnan kaikista tuloista, tällä seurakunnan tulorahoituksella katetaan
päivittäisen toiminnan kustannuksia sekä toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin
ylläpitämistä.
Tulevien investointien rahoitus
Lohjan seurakunnan /seurakuntayhtymän investointiohjelma on viimeisen
vuosikymmenen aikana ollut laaja, kantaseurakunnan olemassa oleva
rakennuskanta on melko hyvässä kunnossa ja tarvittavat peruskorjaushankkeet
uudisrakentamisen lisäksi on toteutettu.
Seurakuntaliitosten myötä laajentuneen Lohjan seurakunnan kiinteistökanta on
kasvanut huomattavasti ja ylläpidettäviksi on tullut kiinteistöjä, joiden nykyinen
kunto vaatii huomattavia taloudellisia panostuksia tulevina vuosina. Myös
hautaustoimen osalta liittyneiden seurakuntien hautausmaiden ylläpito ja
kehittäminen vaatii investointeja ja vuosikorjaustasoisia töitä.
Liittyneiden seurakuntien ja kantaseurakunnan alueella on kiinteistöjä, joiden
kunnostustarpeet jakautuvat luonteeltaan 1) investointityyppisiin ja 2)
vuosikorjauksiksi katsottaviin hankkeisiin. Vuosikorjauksina toteutettavat
hankkeet (tehtävät korjaukset tähtäävät kiinteistön arvon säilyttämiseen) tulevat
näkymään suoraan täysimääräisesti kustannuksina vuotuisessa talousarviossa
käyttötalouden puolella. Investointihankkeiden (lähtökohtaisesti kiinteistöjen
arvoa lisäävät korjaukset /muutostyöt) kustannuksia ei puolestaan kirjata
suoraan
käyttötalouden
kuluiksi,
vaan
ne
jaksotetaan hyväksytyn
poistosuunnitelman mukaisesti kuluiksi usean vuoden ajalle suunnitelman
mukaisina poistoina.
Poistojen määrä on ollut vuositasolla noin 600.000 €, joka kuvaa omaisuuden
arvon alenemista. Investointeina pitäisi vuosittain panostaa saman verran, että
omaisuuden arvo ei alenisi. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan poistojen
määrän. Tällöin tilikauden tulos on lähellä nollaa ja talouden voidaan arvioida
olevan tasapainossa, koska kumulatiivisia tappioita ei ole katettavana.
Mikäli tuloveropohjainen kirkollisvero pysyy 1,5 % tasolla, voidaan arvioida, että
verotulojen määrä asettuisi 8.552.500 euroon, joka on alempi kuin kuluvan
vuoden verotulojen määrä. Ennakkotietoa ei ole tullut siitä, onko valtionavun
määrään tai jakoperusteisiin tulossa muutoksia, joten sen osalta talousarvioon on
otettava sama summa kuin vuonna 2016, 931.200 €. Verotulot ja valtionrahoitus
olisi siis yhteensä 9.483.750 €. Viimeksi mainittu summa yhdessä
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toimintatuottojen (TA 2016= 871.846 €) kanssa muodostaa summan, jolla kaikki
menot vuonna 2017 on katettava.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi
Lohjan seurakunnan vuoden 2017 kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
********************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Lohjan seurakunnan vuoden 2017
kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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41. 164. 47. 123. HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN
KIRKOLLISVALITUSTA NUMMEN ALUE-SEURAKUNTAAN SIJOITTUVAN
V KAPPALAISEN VIRKAVAALIIN
Kirkkovaltuustossa toimitettiin Nummen alueseurakuntaan sijoittuvan V
kappalaisen virkavaali 2.6.2015. Vaalista on tehty valitus Helsingin hallintooikeuteen 16.6.2015. Valituksen perusteella hallinto-oikeus pyytää
kirkkoneuvostolta 13.7.2015 päivätyssä kirjeessä lausuntoa 31.8.2015 mennessä.
Lausuntopyyntö ja valitus ovat liitteinä.
Kirkkoherra on valmistellut seuraavan lausunnon:

LAUSUNTO
Helsingin hallinto-oikeuden 13.7.2015 päivättyyn pyyntöön koskien kirkkovaltuuston
2.6.2015 tekemää päätöstä.
TAUSTAA
Lohjan seurakunta laajentui 1.1.2013 lukien, koska siihen liitettiin kuntaliitosten
seurauksena Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat. Kirkkohallitus päätöksen
seurauksena Lohjan seurakuntayhtymä lakkautettiin siihen kuuluessa Lohjan ja
Sammatin seurakunnat, myös Nummi-Pusulan seurakuntayhtymä lakkautettiin.
Samassa yhteydessä lakkautettiin myös Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin
itsenäiset seurakunnat ja liitettiin osaksi Lohjan seurakuntaan. Liitetyistä seurakunnista
muodostettiin KL 3 § ja KJ 12: 5 §: ien mukaisesti seurakuntapiirit, joista käytetään
nimeä alueseurakunta.
Tässä muutosprosessissa päädyttiin ratkaisuun, jossa sekä kirkkoneuvoston että
kirkkovaltuuston kokouksissa ovat viranhaltijoina läsnä myös alueseurakuntien papit
tuomassa tarvittaessa paikallisen asiantuntemuksensa ja alueneuvostojen näkemyksen
luottamuselinten käyttöön. Näin käytännössä heillä on ollut useissa asioissa
taustoituksen kannalta oleellinen merkityksensä, käytännössä heillä on ollut
kokouksissa puheoikeus.
Lohjan seurakunnassa sekä kirkkoneuvoston että kirkkovaltuuston kokouksissa pidetään
pelkästään päätöspöytäkirjaa, joka selkeästi ilmenee valitukseen ohessa olevasta
kokouspöytäkirjan liitteestä.
KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO
Kirkkovaltuuston 2.6.2015 kokouspöytäkirjasta ilmenevät asian valmistelun
päätöksentekoprosessin kulku. Varsinainen toimitettu virkavaali toimitettiin ohjeiden ja
säädösten mukaisesti. Valittajan kritiikki ei kohdistu varsinaiseen vaalin toimittamiseen,
vaan sitä edeltävään keskusteluun valtuustossa. Päätösasiakirjaan ei ole taltioituna
kyseistä keskustelua, joten jokaisella paikalla olleella on sen kulusta oman käsityksensä,
ja puheenvuorojen vaikuttavuudesta.
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Valittaja hakee muutosta vaalin tulokseen sillä perusteella, että Karjalohjan aluepapin
tehtävässä toimiva pastori Arja Penttinen käytti kannatuspuheenvuoron
yleiskeskustelussa
ennen virkavaalin toimittamista ja pyrkien vaikuttamaan vaalin tulokseen.
Yleiskeskustelussa eri ryhmiä edustavat valtuutetut käyttivät puheenvuoroja kolmen
vaalikelpoisen ehdokkaan puolesta, joiden kesken äänet myös jakautuivat.
Valittaja on aivan oikeassa, että pastori Arja Penttinen käytti kannatuspuheenvuoron
yhden ehdokkaan puolesta, mutta sen vaikuttavuudesta on vaikea todentaa puolesta
tai vastaan. Varsinaiseen äänestykseen hän ei osallistunut, ainoastaan valtuutetut
osallistuivat. Valittaja perustelee näkemystään sillä, että Lohjan kirkkovaltuuston
työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö, kirkkolaki tai kirkkojärjestys kategorisesti
kieltää muiden henkilöiden puheenvuorojen käytön.
Edellä mainituista säännöksistä voidaan todeta, että viranhaltijalla, joka on velvoitettu
olemaan saapuvilla kokouksessa antamaan valtuustolle tarvittavia tietoja (KJ 8: 7 §), on
näin myös rajatusti olemassa puheoikeus luottamuselimen kokouksessa. Varsinaista
päätöksentekovaltaa hänellä ei ole.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §: ssä todetaan seuraavasti: ”Asian käsittelyn alettua
valtuutetulla on oikeus pyytää puheenvuoroa paikaltaan seisomaan nousen, kättä
nostamalla tai muulla selvästi havaittavalla tavalla.” Pykälä jatkuu selkeästi
lieventävästi siten, että ”Puheenjohtajalla on oikeus antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle heidän estyneenä ollessaan Kirkkojärjestyksen 8
luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvoston määräämälle jäsenelle ja valtuuston määräämille
viranhaltijoille puheenvuoro ennen muita puheenvuoroja.”
Tässä tapahtumassa puheenjohtaja käytti hänelle delegoitua puhevaltaa hänelle
annettujen ohjeiden mukaisesti. Ainoan poikkeuksen muodostaa se, että viranhaltijan
puheenvuoro sijoittui valtuutettujen kannatuspuheenvuorojen väliin. Syy tähän oli
puhtaan tekninen: puheenvuoropyynnöt myönnettiin pyydetyssä järjestyksessä.
Hänellä ei ollut tilanteessa mahdollisuutta asettaa puheenvuoroja jonoon, vaan ne
myönnettiin pyydetyssä järjestyksessä. Tämän lisäksi aluepastorilla oli työtehtävänä olla
saapuvilla kokouksessa. Säädösten ja eri ohjeistuksen mukaan viranhaltijalla on
mahdollisuus rajatusti käyttää puheenvuoronsa hänen sitä pyydettyään tai esimerkiksi
luottamuselimen kysyessä viranhaltijalta taustoitusta tai kantaa asiaan. Varsinaiseen
päätöksentekoon hänellä ei ole kuitenkaan valtuustokokouksessa mahdollista
osallistua. Puheenjohtajalla on oikeus tässä tapauksessa myös myöntää puheenvuoro
viranhaltijalle. Puheenvuoron käyttäjän vastuulle puolestaan jää se, että onko käytetty
puheenvuoro sopiva tai asiallinen. Toki tuon puntaroinnin tekevät myös valtuustossa
olevat yksittäiset valtuutetut.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

§

Sivu

4.10.2016
41
45
6.10.2015
47
62
25.8.2015
123
189
20.9.2016
164
208
Toisaalta, ohjeistuksissa lähdetään siitä, että viranhaltijan oletetaan käyttävän
puheenvuoronsa hänen tehtäväänsä liittyen, ei käyttää kannatuspuheenvuoroja, vaikka
sitä ei ole varsinaisesti näin niihin kirjattukaan. Kirkkovaltuuston kokouksessa ei
järjestetty koevaalia. Käytetyissä puheenvuoroissa esitettiin, että jokainen valtuutettu
käyttäisi suljetussa lippuäänestyksessä omaa harkintaansa, joka lienee kyseisen vaalin
tarkoitus. Näin myöskään käytetyn puheenvuoron vaikuttavuutta ei voi jälkikäteen
arvioida tai mitata.
Hallinto-oikeuden harkintaan jää, tapahtuiko virkavaali kokonaisuudessaan ohjeiden ja
säädösten mukaisesti. Kirkkoneuvoston näkemys on se, että varsinainen vaalin toimitus
tapahtui säädösten mukaan.
LIITE 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö tehtyyn
valitukseen koskien Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston
2.6.2015 32 §:n päätöstä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan lausunnon ja lähettää sen Helsingin
hallinto-oikeudelle.
Käsittely:
Pastori Arja Penttinen esitti oman näkemyksensä tapahtuneesta. Tämän jälkeen
Arja Penttinen sekä pastori Heikki Marjanen poistuivat kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yleiskeskustelun aikana tehtiin ehdotus, että kirkkoneuvoston lausunnon
kolmanteen kappaleeseen tehdään tekninen korjaus, jonka jälkeen kappale
kuuluu seuraavasti:
”Valittaja on oikeassa siinä, että pastori Arja Penttinen käytti puheenvuoron ehdokas
Raili Rantasen puolesta. Sen vaikuttavuudesta on vaikea todentaa puolesta tai vastaan.
Valittaja perustelee näkemystään sillä, että Lohjan kirkkovaltuuston työjärjestys,
kirkkoneuvoston ohjesääntö, kirkkolaki tai kirkkojärjestys kategorisesti kieltää muiden
henkilöiden puheenvuorojen käytön.”
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan lausunnon teknisen korjauksen jälkeen ja
lähettää sen Helsingin hallinto-oikeudelle sekä Lohjan seurakunnan
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetun
lausunnon.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************************
Helsingin hallinto-oikeus on antanut 14.9.2016 päätöksensä koskien Nummen
alueseurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen virkavaalia. Valittajana on
kirkkovaltuuston jäsen Kauko Pohjonen.
Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan valitus hylätään. Päätös
perusteluineen on liitteenä.
LIITE

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 14.9.2016/16/0686/2

Käsittely:
Heikki Marjanen ja Raili Rantanen poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1.
merkitsee Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi
2.
lähettää päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
42.

4.10.2016

§

Sivu

42 - 44

47

ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 2016-00210 §132,
Rovastikuntarakenteen uudistaminen
LIITE
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä ilmoitusasian tiedoksi.

43.

MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.

44.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.
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