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Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 16.12.2014 alkaen
kello 18.30 Mäntynummen seurakuntatalolla, Mäntynummentie 17, 08500
Lohja
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
40. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
41. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
43. Työjärjestyksen vahvistaminen
44. Suositus toimituspalkkioista
45. Hautapaikkojen hinnoittelu
46. Nummen hautausmaan kiinteistötraktorin hankinta
47. Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet ja sisääntulon liikuntaesteisten luiska sekä
lasikirkon nimen muuttaminen seurakuntataloksi
48. Seurakuntavaalin 2014 tulos
49. Seurakunnan taloustilanne 11/2014
50. Lohjan seurakunnan vuoden 2015 talousarvio ja ehdotus vuosien 2015-2017
toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
51. Kappalainen Erkki Kuusanmäen irtisanoutuminen
52. Tulkaa kaikki -liikkeen valtuustoaloite
53. Ilmoitusasiat
54. Muut asiat
55. Valitusosoituksen antaminen
56. Kokouksen päättäminen
Lohjalla 9.12.2014
Aila Saarinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 9. -16.12.2014
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Aila Saarinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. laulettiin virsi no 2.

41.

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 kolmea päivää ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
kolmen päivän 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 23 varsinaista ja 3
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.
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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 18.12.2014 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.12.19.1.2015.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Matti Lehtisen ja Suvi Malinin.

43.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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44. 210. SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA
Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2014-2016 tuli voimaan 1.4.2014 lukien.
Sopimus sisältää suosituksen papeille ja kanttoreille maksettavista toimituspalkkioista
(KirVESTES, liite 19). Suositus sisältää materiaalisen muutoksen, jonka voimaan tulo
edellyttää hallinnollisen päätöksen.
Suosituksessa on täsmennetty toimituspalkkion määräytymistä ja maksamisen
edellytyksiä silloin, kun kyseessä on palkkion maksaminen seurakunnan omalle
henkilöstölle. Täsmennyksen (Suositus toimituspalkkioista 2 § 2 mom.) mukaan
toimituspalkkiota ei voida maksaa omalle henkilöstölle lukuun ottamatta sellaisia
tilanteita, jossa viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään tai kyseessä on osaaikainen viranhaltija, joka hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa
pyydetyn toimituksen. Näissä tilanteissa toimituspalkkio määräytyy liitteen 2 mukaisena
(Suositus toimituspalkkioista 3 § 1 mom.).
Jotta tämä muutos tulisi voimaan seurakunnassa, tulee tehdä päätös uudistetun
suosituksen käyttöönotosta. Seurakunnassa suositus tulee voimaan kirkkovaltuuston
päätöksellä.
Toimituspalkkioiden euromäärät ovat uudessa sopimuksessa nykyisen suuruiset.
Lohjan seurakunnassa on aikaisemmin vahvistettu sopimuksen palkkioita alemmat
palkkiot sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta puuttuu sopimuksen tarkoittama
kelpoisuus. Suosituksen mukaisesta palkkiosta on vähennetty 20 %. Tätä periaatetta
voitaneen soveltaa myös uuden sopimuksen kohdalla.
LIITE 1

Suositus toimituspalkkioista

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy suosituksen toimituspalkkioista
papeille ja kanttoreille maksettavista toimituspalkkiosta oheisen liitteen
mukaisena
2. vahvistaa suoritettavat palkkiot 20 % suositussopimuksen palkkioita alemmaksi,
mikäli toimituksen suorittajalta puuttuu sopimuksen tarkoittama kelpoisuus
3. että uutta suositusta toimituspalkkiosta noudatetaan takautuvasti 1.4.2014
lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------
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Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä suosituksen toimituspalkkioista papeille ja kanttoreille maksettavista
toimituspalkkiosta oheisen liitteen mukaisena.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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45. 211. HAUTAPAIKKOJEN HINNOITTELU
Hautaustoimilaki 6§:

Hautaustoimessa perittävät maksut
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja
hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.
Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset.
Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on
oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle.
Kirkkolaki 17 : 9 §

Hautaustoimen maksut
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut,
joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset.
Seurakunnan vastuut:
Yleisen hautausmaan ylläpitäjänä seurakunta vastaa hautausmaan perustamisesta ja
ylläpidosta. Hautapaikan hinta muodostuu hautausmaan perustamiskuluista ja
hautausmaan ylläpidon kuluista. Hautausmaan ylläpidolla tarkoitetaan hautausmaan
yleisten alueiden ja toimintojen ylläpitoa.
Hautausmaan perustamisen kulut vaihtelevat merkittävästi riippuen mm. maaperästä,
rakennustavasta yms. Lohjan seurakunnan alueella on viime vuosina rakennettu tai
laajennettu kolme hautausmaata/osastoa. Nummen hautausmaan laajennusosan
kustannukset ovat tähän asti n. 529.700 €, n. 800 €/hautapaikka. Nummella alueen
rakentaminen on vielä osittain kesken, mm. valaistus on vielä rakentamatta.
Metsolan hautausmaalle rakennettiin arkkuhautaosasto vuonna 2008. Kaikkine
kustannuksineen alueen hinnaksi tuli n. 113.210 €, n. 226 €/hautapaikka.
Viimeksi
valmistui
Pusulan
uurnahautaosasto
ja
muistolehto.
Alueen
rakennuskustannukset olivat n. 53.000 €. Karkeasti kulut voidaan jakaa 50:50
uurnahauta-alueen ja muistolehdon kesken. Uurnahauta-alueen osalta n. 10.000 € oli
muistomerkin aluspalkin hankinta- ja asennuskuluja, mitkä laskutetaan erikseen
hautapaikkaa luovutettaessa. Näin ollen tämä erä voidaan vähentää hautapaikan
perustamiskuluja laskettaessa. Uurnahaudan perustamiskuluiksi jää 138 €. Muistolehdon
perustamiskustannukset olivat n. 59 €/paikka.
Erillisen hautaosaston tai laajennuksen rakentamiseen ei kohdistu kaikkia hautausmaan
yleisten alueiden ja esim. huoltorakennusten rakentamisen kuluja.
Yksi tapa arvioida hautapaikan perustamiskuluja on jakaa hautausmaihin kohdistuvien
poistojen määrä hautapaikkojen määrällä. TP 2013 poistoja kirjattiin 183.270 €.
Hautapaikkojen määrällä (14.000) jaettuna saadaan 13,09 € /v. Haudan hallinta-ajalle
(30 v) laskettuna tästä tulee 392,70 €.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Hautapaikan perustamista suuremmat kulut syntyvät hautausmaan ylläpidosta.
Hautausmaan ylläpitokuluihin kuuluu mm. hautausmaan huoltorakennusten ja yleisten
alueiden kunnossapito, jätehuolto, valaistus, vesihuolto jne.
Esimerkki:
Metsolan hautausmaan ylläpidon toimintakulut TP 2013 olivat n. 260.000 €
(huoltohalli ja hautausmaa). Metsolassa on 4354 hautaa, joten hautausmaan ylläpidon
vuosikulut olivat n. 59,70€/hauta. Koska seurakunta käytännössä huolehtii hautojen
nurmen hoidosta, on tässä mukana hautojen perushoidon kulut, jotka KL 17:5 §
mukaan kuuluisivat haudan haltijan vastuulle.
Haudan haltijan vastuut:
Kirkkolaki 17: 5 §

Haudan hoito
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta
vastaa hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin päättää, että seurakunnan
kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen
perushoidosta. Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on
pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta
hoidetaan seurakunnan kustannuksella.
Lohjan seurakunnan taloussääntö 22§

Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon kirkkolain 17 luvun 5 pykälässä
mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
Haudan hoitaminen on haudan haltijan vastuulla. Myös nurmipintaisen haudan pinnan
hoito (perushoito) kuuluu haudan haltijalle. Käytännössä kuitenkin seurakunta hoitaa
yhtenäisellä nurmialueella olevien hautojen pinnat.
KL 17:5§ mukaan kirkkovaltuuston päätöksellä voidaan seurakunnan kustannuksella
huolehtia hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Jos näin
tehdään, on tietysti perushoidon kustannukset laskettava mukaan hautapaikan hintaan.
Koska
Lohjalla
seurakunta
on
huolehtinut
hautojen
perushoidosta,
on
hautapaikkahinnastoon tehty tästä maininta; haudan perushoidosta vastaa seurakunta.
Kirkkovaltuustossa ei em. päätöstä ole kuitenkaan tehty.
Monet seurakunnat ovat määränneet uusille hautapaikoille pakollisen perushoidon.
Tyypillinen perushoidon hoitomaksu haudan hallinta-ajalta (yleensä 25 v.) on 1000-1200
€ (Espoo, Helsinki, Vaasa), vuositasolla laskettuna 40-48 €/vuosi.
Lohjan hautausmailla on n. 14.000 hautaa. Seurakunta tekee näiden hautojen (haudan
haltijan vastuulla olevan) perushoidon veloituksetta.
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Esimerkki:
Metsolan hautausmaa: vähennetään hautausmaan ylläpidon vuosikuluista edellä
mainittu perushoito esim. 40 €/hauta. Näin hautausmaan ylläpidon toimintakuluiksi jää
19,70 €/hauta. Perushoidon hintana 40 € vuosimaksu tuntuu suurehkolta. Joka
tapauksessa perushoidon kustannukset ovat niin merkittävät, että niitä on realisoitava
myös haudan haltijan vastuulle.
Perushoidon sisällyttäminen hautapaikkamaksuihin on perusteltua siitä näkökulmasta,
että maksettu hoito on aina, myös haudan hallinta-aikaa jatkettaessa esim. hautauksen
vuoksi, yhtä pitkä kuin jäljellä oleva hallinta-aika. Tällä menettelyllä perushoitomaksu
tulee myös vanhan, määräaikaisena luovutetun haudan haltijan maksettavaksi aina, kun
haudan hallinta-aikaa jatketaan, joko hautauksen tai päättyvän hallinta-ajan vuoksi.
Hautausmailla on myös joitain selvästi rajattavissa olevia alueita, joilla haudat ovat
pääasiassa reunakivellisiä, hiekkapintaisia hautoja. Näillä alueilla haudan pinnan hoito on
aina haudan haltijan vastuulla. Toisaalta näillä alueilla valtaosa haudoista on luovutettu
ikuisella hautaoikeudella. Näin ollen näihin hautoihin ei lunasteta hallinta-ajan jatkoa
eikä perushoitoa laskuteta jatkossakaan.
Rahoitus:
Hautaustoimen rahoitus tulee yhteisöveron tuotosta ja hautaustoimen maksutuotoista.
2016 alkaen yhteisöveron tilalle on tulossa suora valtionapu, jota maksetaan
seurakunnille yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi.
Kirkkohallituksen antaman laskelman ja ohjeen mukaan seurakunnan tulisi kattaa
hautaustoimen kuluista n. 25 % maksutuotoilla. Tämän laskelman perustana on
seurakunnan vastuulle kuuluvat tehtävät eli haudan perushoidon kustannukset eivät
tässä laskelmassa ole seurakunnan vastuulla.
Valtiovarainministeriön asettama työryhmä esittää selvityksessään, että seurakuntien
yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi osoitetaan 114
miljoonaa euroa vuodessa. Ennakkotiedon mukaan valtionapu jaetaan siten, että
hautaustoimelle osoitetaan 107 milj.€, väestökirjanpidolle 2 milj.€ ja kulttuuriperinnön
vaalimisen rakennusavustuksiin 5 milj.€. Hautaustoimelle osoitettu 107 milj.€ jaetaan
kunnan asukasluvun mukaan, 19,70€/kunnan asukas. Lohjan väkiluvun ollessa n.
48.000, olisi Lohjan osuus n. 945.000 €.
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Hautaustoimen kokonaiskustannukset TP 2013 olivat 1.459.000 €. Toimintakulut olivat
n. 900.000 €, poistot ja sisäiset korkokulut 195.000 € ja sisäiset vyörytyskulut 364.000
€. Toimintatuotot olivat 129.000 €, ollen 8,8 % kokonaismenoista.
Hautapaikkamaksuja
määriteltäessä
on
syytä
erottaa
hautausmaahan
(hautausmaakiinteistö) ja hautaamiseen (varsinainen hautaustoimi) liittyvät kulut ja
tuotot. Varsinainen hautaustoimi on omilla kustannuspaikoillaan ja sen perusteella
määrätään hautaustoimen palvelumaksut. TP 2013 varsinaisen hautaustoimen tuotot
olivat 42.850 € ja kulut 56.794 €. Kun hautaustoimen kokonaiskuluista vähennetään
varsinaisen hautaustoimen kulut ja tuotot, jää hautaustoimen kokonaiskuluiksi n.
1.402.000€ ja tuotoiksi n. 86.000€. Varsinainen hautaustoimi pois lukien maksutuotot
siis kattavat vain 6,1 % hautaustoimen kuluista. Tässä tilanteessa ennakoitu valtionapu
kattaisi hautaustoimen kuluista n. 67 %. Maksutuotoilla katettavaksi jäisi vuositasolla n.
457.000 €.
Esitys hautapaikkamaksuista:
Hautapaikkamaksujen perusteita ja tasoja tulee tarkistaa siten, että hautausmaiden
osastoilla, joilla on yhtenäinen, koneellisesti hoidettava nurmipinta, seurakunta huolehtii
hautojen perushoidosta. Perushoidon kustannukset sisällytetään hautapaikan hintaan.
Hautapaikkamaksuja korotetaan asteittain niin, että saavutetaan taso, jolla valtionapu ja
maksutuotot kattavat hautaustoimen menot. Koska hautapaikan hinta sisältää haudan
perushoidon kulut, on hautapaikkamaksuilla katettava enemmän kuin 25 % kuluista.
Tähän tavoitteeseen edetään korottamalla hautapaikkamaksuja vähintään 10 %
vuodessa, kunnes oikea taso saavutetaan.
LIITE
2
Esitys hautapaikka- ja hautauspalvelumaksuiksi 2015
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Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. yhtenäisellä nurmialueella olevien hautojen perushoidosta vastaa seurakunta,
2. perushoidon hinta sisältyy hautapaikkamaksuun,
3. hautapaikkamaksuja korotetaan vähintään 10 % vuodessa kunnes
hautaustoimen kulut voidaan kattaa valtionavulla ja hautapaikkamaksuilla,
4. kirkkovaltuusto hyväksyy hautapaikkamaksut 2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että
1. yhtenäisellä nurmialueella olevien hautojen perushoidosta vastaa seurakunta,
2. perushoidon hinta sisältyy hautapaikkamaksuun,
3. hautapaikkamaksuja korotetaan vähintään 10 % vuodessa kunnes
hautaustoimen kulut voidaan kattaa valtionavulla ja hautapaikkamaksuilla,
4. hyväksyä hautapaikkamaksut 2015.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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46. 212. NUMMEN HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖTRAKTORIN HANKINTA
Talousarvioon on varattu määräraha Nummen hautausmaan kiinteistötraktorin
vaihtamiseksi uuteen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus Hilmassa 20.9..
Tarjoukset hautatöihin ja alueiden hoitoon soveltuvasta koneesta työlaitteineen
pyydettiin 10.10. mennessä.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjotut koneet olivat Venieri VF 1.33B
(Artve Trading) ja Kubota L-5740 HST (Konekesko Oy). Tarjouspyynnössä määriteltiin
valintaperusteet pisteytettynä siten, että hinnan osuus on 60 % (max 60 p) ja laadun
osuus 40 % (max 40 p). Laadun arvioinnin 40 pistettä jaettiin seuraavin perustein:
huollon ja korjauspalvelun sekä varaosien saatavuus max 10 p, takuuaika max 10 p ja
käytettävyys max 20 p. Käytettävyyttä arvioitiin 15.10 järjestetyssä koeajossa, jossa
molempia koneita koeajettiin. Käytettävyyden arviointipisteet jaettiin seuraavasti:
yleistuntuma, laitteiden hallinta max 10 p, näkyvyys max 5 p ja ketteryys max 5 p.
Koeajot ja arviot tekivät seurakuntamestari Matti Vierto ja puutarhuri Teppo Luumi.
Tarjousten vertailussa Venieri VF 1.33B sai 85 pistettä ja Kubota L-5740 HST sai 91
pistettä. Vertailun yhteenveto liitteenä.
Konekesko Oy:n antama verollinen tarjoushinta on 104.346 €. Tarjous sisältää
etukuormaajan ja kaivulaitteen lisäksi työvälineinä alueauran, hiekoituskauhan ja
yleiskauhan. Vaihdossa annettavasta John Deere 4400 HST-traktorista laitteineen
Konekesko tarjoaa 23.250 € eli välirahaksi jää 81.096 €.
Talousarviossa koneiden hankintaan on varattu 95.000 €. Keväällä Metsolan
hautausmaalle hankittiin keräävä ruohonleikkuri, minkä jälkeen koneiden hankintaan
varattua määrärahaa on jäljellä 80.616 €.
Kirjanpidon ohjeiden mukaan investoinnin hankintahinta viedään kirjanpitoon hankinnan
bruttohinnan mukaisena. Vaihtokoneesta saatava hyvitys viedään käyttötalouden
kustannuspaikalle myyntivoittona. Näin ollen hankinnan toteuttamiseksi tulisi teknisenä
korjauksena tehdä kirkkovaltuuston päätös koneiden hankintaan osoitetusta
lisämäärärahasta. Tarvittava lisämääräraha on 23.730 €.
Seurakunnan kassaan lisämääräraha ei vaikuta, koska myyntivoitto tuloutuu Nummen
hautausmaan kustannuspaikalle.
Hautaustoimen päällikkö esittää, että Nummen hautausmaan kiinteistötraktori hankitaan
tarjousten vertailussa korkeammat vertailupisteet saaneelta Konekesko Oy:ltä. Jotta
koneen hankinta voidaan toteuttaa tämän vuoden puolella, olisi toimitussopimus tehtävä
heti, kun kirkkoneuvoston hankintapäätös saa lain voiman.
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Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Nummen hautausmaan kiinteistötraktorin toimittajaksi valitaan Konekesko Oy
2. valtuuttaa hautaustoimen päällikön tekemään toimitussopimuksen, kun
kirkkoneuvoston päätöksen valitusaika on ohi
3. esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion investointiosan kohtaan 9001 ”koneiden
ja kalusteiden hankinta” osoitetaan 23.730 € lisämääräraha
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää osoittaa talousarvion investointiosan kohtaan 9001 ”koneiden ja
kalusteiden hankinta” 23.730 € :n lisämäärärahan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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47. 224. KARJALOHJAN KIVIKIRKON KUORIN KALUSTEET JA SISÄÄNTULON
LIIKUNTAESTEISTEN LUISKA SEKÄ LASIKIRKON NIMEN MUUTTAMINEN
SEURAKUNTATALOKSI
Karjalohjan seurakunta on vuonna 2012 tilannut kivikirkon kuorin kalusteiden sekä
kirkon sisääntulon (sakastin sivuovi) liikuntaesteisten luiskan suunnittelun
arkkitehtitoimisto Ulla Raholalta.
Seurakuntien yhdistymisen jälkeen hanketta on jatkettu aiemmin tehtyjen
suunnitelmaluonnosten pohjalta. Tarvittavat rakennesuunnitelmat on tilattu
Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky:ltä.
Hanke rahoitetaan erillisen rahaston varoilla. Rahasto koostuu testamentti- ja
lahjoitusvaroista, jotka on saatu nimenomaan kivikirkon kunnostusta varten.
Alustava kustannusarvio on kalusteiden osalta suunnittelu mukaan lukien n. 130 000
euroa. Summaan sisältyvät myös sähkö- ja äänentoistolaitteistojen johtojen asennukset
kalusteisiin. Liikuntaesteisten luiskan osalta kustannukset ovat noin 30 000 euroa.
Suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen, jonka jälkeen kalusteista ja luiskasta
laaditaan lopulliset suunnitelmat. Suunnitelmista on pyydetty Museoviraston lausunto.
Lausunnon mukaan Museovirasto pitää suunnitelman toteuttamista mahdollisena.
Suunnitelmat lähetettiin tämän vuoden keväällä Lohjan kirkkoneuvoston ja Karjalohjan
alueseurakunnan alueneuvoston päätöksen sekä Museoviraston lausunnon kera Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallitukselle, mistä asia palautui Lohjan
kirkkoneuvoston käsittelyyn. Syynä asian palauttamiseen oli se, että asiasta oli päätetty
11.2.2014 kirkkoneuvostossa, vaikka Museoviraston lausuntoa ei vielä ollut.
Museoviraston lausunto on päivätty 30.4.2014. Museoviraston lausunto täytyy siis olla
kirkkoneuvoston ja -valtuuston tiedossa, kun asiasta päätetään.
Luonnospiirustukset on kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksynnän jälkeen lähetettävä
Museovirastolle (jolla on seurakunnan päätöksestä 30 päivän valitusoikeus) ja Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Toteutukselle on saatava myös rakennusviranomaisen toimenpidelupa.
Kun lopulliset suunnitelmat on hyväksytty ja toimenpidelupa saatu, pyydetään
kalusteista tarjoukset alan toimijoilta.
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Kirkon status/Karjalohjan lasikirkon nimi
Kivikirkon kuorin kalustemuutosten käsittelyn yhteydessä Kirkkohallituksessa nousi esille
Karjalohjan lasikirkon nimi. Nimiasiasta Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala totesi
29.10.2014 Lohjan seurakunnalle lähettämässään viestissä seuraavasti:
”Toinen seikka, jota on nyt tahollamme selvitetty, koskee kirkon statusta. Jo aiemmin

on Karjalohjan seurakunnalle informoitu mm. vuoden 2011 syksyn
rakennusavustuspäätösten yhteydessä, että seurakunnan tulee käyttää kirkkonaan vain
joko ns. lasikirkkoa tai tässä puheena olevaa ns. kivikirkkoa. Arkistotietoihin nojaten on
todettu, että kivikirkon tuhoutumisen v. 1970 jälkeen rakennettu ns. lasikirkko on otettu
käyttöön 1977. Sitä on käytetty seurakunnan kirkkona 20 vuotta, mutta päätöstä kirkon
rakentamisesta ei ole vahvistettu, mitä kirkon statuksen hyväksyminen edellyttää.
Nykyisin lasikirkko on käytössä, joka vastaa seurakuntatalon käyttöä.”

Kirkkohallituksen viestin mukaisesti kirkkoneuvoston tulisi tehdä päätös Karjalohjan
lasikirkon nimen muuttamisesta Karjalohjan seurakuntataloksi.
LIITTEET 3
Suunnittelutyön luonnos
4
Museoviraston lausunto
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi Museoviraston antaman lausunnon Karjalohjan kivikirkon
kuorialueen kalusteista ja kirkon sisääntulon liikuntaesteisten luiskasta laadituista
luonnospiirustuksista.
2. hyväksyä laaditut luonnospiirustukset ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston
hyväksyttäviksi, minkä jälkeen kirkkovaltuuston päätös lähetetään tiedoksi
Museovirastolle sekä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kautta
Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
3. todeta, että Karjalohjan seurakuntataloa kutsutaan Karjalohjan lasikirkoksi.
Käsittely:
Keskustelun myötä kiinteistöpäällikkö muutti kohdan kolme tekstiä siten, että ”3. todeta,
että Karjalohjan seurakuntataloa kutsutaan Karjalohjan lasikirkoksi.”
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä laaditut luonnospiirustukset ja lähettää ne tiedoksi
Museovirastolle sekä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallitukselle
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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48. 236. SEURAKUNTAVAALIN 2014 TULOS
Seurakuntavaalit toimitettiin 9.11.2014 Lohjan kantaseurakunnan osalta Pyhän Laurin
kirkossa ja alueseurakuntien osalta vaalilautakunta oli jakaantunut jaostoihin siten, että
vaali toimitettiin äänestysalueittain Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin
kirkoissa. Jaostot kokoontuivat vaalin toimittamisen jälkeen Seurakuntakeskukseen
toteuttaen äänten laskun ja tulosten syöttämisen vaalijärjestelmään keskitetysti.
Laki kirkon vaalijärjestykseksi (KVJ 2: 52 §:n 2. mom.) säätää seuraavasti:

Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin jäsenelle ja varajäseneksi
valitulle.
Hallintomenettelyn mukaisesti kirkkovaltuustoon käsiteltäväksi tuotavat asiat tulee viedä
kirkkoneuvoston kautta, joten vaalilautakunnan vahvistettu tulos tuodaan
kirkkovaltuustolle tiedoksi sen kautta. Valituksi tulleet ja varajäsenet esitetään liitteenä
olevissa tulosteissa. ensimmäisessä asiaan liittyvässä liitteessä esitetään valituksi tulleet
ja toisessa valituksi tulleet ja varajäsenet valitsijayhdistysten mukaan jaoteltuna. Tämän
lisäksi liitteenä on taulukko, josta ilmenee kunkin äänestysalueen äänten jakaantuminen
eri ehdokkaille ja valitsijayhdistyksille äänestysalueiden mukaan. Siinä on myös erittely
äänten jakaantuminen ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä.
LIITTEET

5-8

Valitut ehdokkaat vertausluvuittain
Varajäsenet vertausluvuittain
Ehdokkaat ehdokaslistoittain
Taulukko
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee vaalin tuloksen liitteineen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä Seurakuntavaalin 2014 tuloksen tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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49. 248. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 11/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
30.11.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina.
Toimintatuottojen toteutuma on 84,2 % ja toimintakulujen toteutuma 84,7 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 89,5 %
 Palvelujen ostot 85,8 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 73,2 %
Toisena selvityksenä on tuloslaskelma 1-11/2014, jossa vertailutietoina ovat
vuosien 2014 ja 2013 toteumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden 11 ensimmäisen
kuukauden osalta. Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan yhteensä noin 1,7 % (ansiotuloverojen lisäystä 0,8 % ja yhteisöverojen
osalta lisäystä 12,9 %).
Marraskuun osalta verotulojen loppusumma on +8.476 €. Summa jää normaalia
kuukausikohtaista verotilitystä huomattavasti pienemmäksi, koska marraskuun
kertymistä verottaja vähentää ennakonpalautusten veronsaajakohtaiset määrät. Lohjan
seurakunnan osalta marraskuun verokertymästä on vähennetty -740.926 €.
Vuoden 2014 kokonaisverotulokertymää tulee parantamaan jäännösverojen tilitys.
Verovuodelta 2013 jäännösverojen kertymä on 339.305 €. Uuden maksujärjestelmän
mukaisesti 1. erä jäännösverosta maksetaan joulukuussa 2014 ja 2. erä helmikuussa
2015. Yksittäisen tilityserän suuruus näin ollen on 169.652,50 €. Arvion mukaan
kokonaisverotulokertymä tulee olemaan jonkin verran budjetoitua suurempi.
Neljäntenä raporttina on investointien toteutuma. Vuodelle 2014 suunniteltujen
investointien kokonaissumma on 411.000 € josta on 30.11.2014 mennessä toteutunut
178.597,31 €. Investointien toteumaprosentti on 43,5 %.
Neljäntenä on rahoituslaskelma, jonka mukaan kassavarojen muutos 30.11.2014 on
+326.998,61 €. Rahoituslaskelman kassavarojen muutoksen summa on merkittävästi
pienempi kuin lokakuun rahoituslaskelmassa (+1.196.378,19 €), koska marraskuun
verotilitysten loppusumma oli vain +8.476 € maksuunpanotilitysten johdosta.
LIITTEET 9-13 Toteumavertailu
Tuloslaskelma
Verotulojen kertymä
Investointien toteuma
Rahoituslaskelma
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Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
11/2014 ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedokseen seurakunnan taloudellisen tilanteen
11/2014.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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50. 249. LOHJAN SEURAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA EHDOTUS VUOSIEN
2015-2017 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMAKSI
Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan
talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden
joulukuussa. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla mahdollinen taseen osoittama alijäämä
katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä.
Lohjan seurakunnan talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu
kirkkohallituksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti. Lisäksi valmistelussa on
noudatettu kirkkoneuvoston antamia linjauksia, joiden mukaisesti lähtökohtana on ollut
seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen pitäminen vuoden
2014 talousarvion tasolla. Talousarvion loppusummatavoitteeksi kirkkoneuvosto on
asettanut tasapainoisen budjetin, eli +-0 -tason saavuttaminen tuloksen osalta.
Keskeisiä tunnuslukuja ja huomioita vuoden 2015 talousarviosta:
 Talousarvio perustuu 1,50 % kirkollisveroon. Verotuloja arvioidaan kertyvän
vuonna 2015 yhteensä 9.555.000 €. Muutosta edelliseen vuoteen ei ole.
 Seurakunnan käyttötalouden toimintakulut ovat 9.168.633 € eli 0,2 %
edellisvuotta suuremmat.
 Isona uutena kulueränä ovat Kirkon palvelukeskuksen maksut, joihin on
budjetoitu 95.000 €. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisestä ei ole
nähtävissä suunnitelmavuodelle säästöjä, joita palkka- ja taloushallinnon
toimintojen keskittämisestä on luvattu.
 Henkilöstökulut muodostavat 61 % kaikista toimintakuluista eli 5.600.599 €.
Lisäystä edelliseen vuoteen on 0,2 %.
 Vuosikate on 551.146 €, eikä se riitä kattamaan poistoja (599.771 €).
 Tilikauden 2015 tulos talousarviossa on 8.359 € ylijäämäinen. Ylijäämä on 68,9
% pienempi kuin edellisen vuoden talousarviossa.
 Investointeihin on varattu 232.000 €.
 Vuosina 2016 ja 2017 on edelleen varauduttava siihen, että seurakunnan
työalojen ja tukitoimien palveluyksiköiden käytettävissä olevat määrärahat
laskevat vuoden 2015 tasolta.
 Strategiset linjaukset toimintaan ja talouteen ovat jatkossa välttämättömiä.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

16.12.2014
2.12.2014

50
249

Sivu

64
352

Taloustasapainoa on vuoden 2015 talousarvion valmisteluvaiheessa haettu
muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:











Avoinna oleva hallintojohtajan virka jätetään täyttämättä vuodeksi 2015.
Tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin ja väliaikaisilla tehtävänkuvien
muutoksilla. Tavoitteena on, että virka täytetään vuonna 2016.
Eläkkeelle jäävien tehtävät täytetään määräaikaisina vuoden 2015 loppuun asti
(diakonian virka ja perheneuvojan virka).
Seurakunnallisen toiminnan toimintamenoista on karsittu työaloilta
mahdollisuuksien mukaan 6-10 % vuoden 2014 budjettiin verrattuna.
Pääsääntöisesti menoja on karsittu kohdasta ”Aineet, tarvikkeet ja tavarat”.
Hautatoimi ja kiinteistötoimi ovat karsineet jo aikaisemmin karsittujen menojen
lisäksi 1,5% menoista.
Kotimaa-lehden henkilökuntatilaukset lopetetaan. Lehti tilataan jatkossa vain
toimipisteisiin, jossa se on työntekijöiden luettavissa.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.11.2014 linjannut myös, että Kotimaalehteä ei tilata seurakunnan toimesta luottamushenkilöille.
Yhteisestä virkistystoiminnasta on leikattu -10 % vuoden 2014 budjettiin
verrattuna.
Vuoden 2015 osalta luovutaan myös suunnitelluista vaatekorvauksista työ- ja
virkavaatteisiin. Ainoastaan lakisääteiset suojavaatteet hankitaan.

Toimia talouden tasapainottamiseksi tehdään tarvittaessa myös koko toimintavuoden
aikana, jotta mahdolliselta alijäämältä vältytään.
1. Käyttötalousosa
Käyttötalousosa muodostuu yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen
ja kiinteistötoimen pääluokista. Käyttötalouden määrärahat on ryhmiteltyinä
toimintatuottoihin ja toimintakuluihin. Vertailutietona esitetään talousarvion 2014 luvut
sekä suunnitelmavuoden 2016 ja 2017 luvut.
Käyttötalouden toimintatuotot ovat vuonna 2015 yhteensä 877.929 € (845.653 €
vuonna 2014). Toimintakulut ovat 9.168.633 € ja ne ovat 0,2 % edellisvuotta
suuremmat. Vuoden 2015 toimintakatteen alijäämä on 8.290.704 €. Se on noin 0,15
% pienempi kuin vuonna 2014.
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Henkilöstökulut muodostavat noin 61 % seurakunnan kaikista toimintakuluista. Ne ovat
näin ollen ratkaisevassa asemassa seurakunnan toimintamenojen kehityksestä.
Lähivuosina (2015-2019) eläkkeelle siirtyy arviolta 21 vakinaisessa palvelusuhteessa
olevaa henkilöä.
Talousarvon 2015 henkilöstökulut on laskettu voimassa olevan palkkahinnoittelun
mukaan. Vuosipalkkoihin on laskettu keskimäärin 0,5 %:n korotus. Vuoden 2015
palkkasumma on 4.239.165 €, joka on 9.037 € korkeampi kuin vuonna 2014.
Henkilöstömenojen yhteissumma eläkemaksuineen ja sosiaalikuluineen on noin
5.600.599 € vuonna 2015 (5.589.948 € vuonna 2014).
Lohjan seurakunnassa ei ole toistaiseksi linjattu tavoitetta henkilöstökulujen
säästämiselle. Vapautuvien virkojen ja toimien osalta on viime vuosina tarkasteltu
niiden tarpeellisuutta sekä tehtävänkuvien ja toimintojen organisoinnin muutostarpeita
hyvin kriittisesti. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin on haettu täyttölupaa
kirkkoneuvostolta.
Yleishallinto
Yleishallinnon toimintakulut ovat vuonna 2015 yhteensä 1.299.518 € (1.268.942 €
vuonna 2014). Määrärahat ovat noin 2,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, alueneuvostojen ja toimikuntien kustannuspaikoille
on varattu määrärahat kokouspalkkioita ja matkakuluja varten. Isona uutena
menoeränä on varattu Kirkon palvelukeskuksen maksuihin yhteensä 95.000 €.
Muutoksena edelliseen vuoteen työhyvinvointikyselyn toteuttamiseen on varattu
määräraha, yhteensä 8.000 €.
Seurakunnallinen toiminta
Seurakunnalliseen toimintaan on varattu yhteensä 4.762.844€ (4.756.470 € vuonna
2014). Kasvua edelliseen vuoteen on 0,1%. KUTSU 2015 – tapahtumakokonaisuuden
järjestämiseen on varattu määräraha eri kustannuspaikoille.
Alueseurakuntien ja kantaseurakunnan seurakunnallisen toiminnan kulut on budjetoitu
yhteen työalojen kustannuspaikoille (esim. päiväkerhotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö,
diakoniatyö). Ne eivät siten näy erillisenä määrärahana alueseurakuntatyön
kustannuspaikoilla. Alueseurakuntatyöhön on budjetoitu muun muassa tiekirkkooppaiden palkkiot sekä vapaasti käytettävä toimintamääräraha (kohtaan muut
toimintakulut).
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Hautaustoimi
Hautaustoimen menomäärärahat ovat 905.202 € (894.493 € vuonna 2014).
Menomäärärahat ovat 1,2 % edellisvuotta suuremmat.
Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen menot ovat 2.201.029 € (2.234.145
Menomäärärahat ovat 1,5 % edellisvuotta pienemmät.

€

vuonna

2014).

Kiinteistötoimen tulot ovat 430.873 €. Lisäystä edellisen vuoden 2014 talousarvioon on
12,4 %. Lisäys muodostuu pääasiassa vuokratuottojen kasvusta.
2. Tuloslaskelmaosa
Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin,
rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista osoittaviin poistoihin. Tunnusluvuista
vuosikate kuvaa seurakunnan kokonaistulorahoitusta ennen poistoja ja satunnaisia eriä.
Toimintatuotot ja –kulut
Käyttötalouden toimintatuotot muodostuvat erilaisista seurakuntatoiminnan tuloista,
Kelan korvauksista työterveyshuollon menoista sekä ruokalipputuloista. Iso osa
käyttötuloista kertyy kiinteistötoimen tuloista, joita ovat mm. vuokratuotot. Myös
hautaustoimen maksutuotot ovat merkittävä yksittäinen tuloerä.
Vuodelle 2015 kohdistuu kertakohtaisena tulona 25 % Kirkkohallituksen myöntämästä
yhdistymisavustuksesta eli 37.500 €. Vuonna 2016 tätä korvausta ei enää saada.
Käyttötalouden toimintamenot on jaettu määrärahoihin. Suurin menoerä on
henkilöstökulut. Muita isoja kulueriä ovat palvelujen ostot sekä aineiden, tarvikkeiden ja
tavaroiden ostot.
Verotulot
Verotulot ovat seurakunnan tärkein tulonlähde. Talousarvion 2015 tulopuoli on
rakennettu kirkollisverotulojen osalta 1,50 % tuloveroprosentille. Verotulokertymä
arvioidaan samansuuruiseksi kuin vuoden 2014 talousarviossa.
Kirkollisverotulokertymäksi vuonna 2015 on arvioitu 8.860.000 €. Yhteisöverotuloja
odotetaan olevan 695.000 €.
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Yhteisöverotuloon on tulossa merkittävä muutos vuonna 2016. Seurakuntien saama
osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta
eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen
kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä
seurakunnille tilitettyä tasoa. Tämänhetkisen tiedon mukaan muutos tulee lisäämään
Lohjan seurakunnan tulokertymää.
Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu
Kirkon keskusrahastolle maksettava keskusrahastomaksu määräytyy laskennallisen
kirkollisverotulon mukaan. Maksuprosentti vahvistetaan vuosittain kirkolliskokouksessa.
Keskusrahastomaksu on ollut viime vuosina 8,2 %. Vuoden 2015 keskusrahastomaksu
määräytyy verovuoden 2013 laskennallisen kirkollisveron perusteella,
Eläkerahastomaksu, joka myös kirkkohallituksen ohjeen mukaan kirjataan
keskusrahastomaksuksi, on suuruudeltaan 1,2 %. Näin ollen kokonaisprosentti on 9,4
%. Eläkerahastomaksuun kohdistuu lähivuosina nousupaineita ja arvioitu on, että
suunnittelukauden lopulla maksu olisi 3 %.
Arvioidut keskusrahastomaksut vuonna 2015 ovat yhteensä 587.200 €.
Rahoitustuotot ja –kulut
Sijoitustoiminnan nettotulon arvioidaan olevan noin 31.550 €. Muutosta edelliseen
vuoteen ei ole.
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista menoista
Vuonna 2015 poistojen suuruudeksi arvioidaan 599.771 €.
3. Investointiosa
Esitettyjen investointien loppusumma vuodelle 2015 on yhteensä 232.000 €.
Lisäksi investointisuunnitelmaan sisältyy 130.000 € määräraha vuodelle 2015
Karjalohjan alueseurakunnan hallinnoimasta erillisestä kivikirkon kunnostusrahastosta.
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Suurimmat investointikohteet vuonna 2015 ovat:
- Pusulan Kärkölän kirkon ulkoseinien ja ikkunoiden kunnostus
- Pusulan hautausmaan kunnostustyöt
- Virkkalan hautausmaan traktori-kaivinkoneen vaihto
- Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet
Tiukentuvan taloustilanteen vuoksi useita hankkeita on siirretty, pienennetty tai
kokonaan poistettu. Investoinnit rahoitetaan säästöistä.
4. Talousarvion 2015 yli-/alijäämä
Lohjan seurakunnan tilikauden ylijäämä on esityksen mukaan 8.359 €.
Vuosikate, eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen, ja
keskusrahastomaksujen erotus on 551.146 €. Vähentämällä vuosikatteesta
suunnitelman mukaiset poistot 599.771 € sekä satunnaiset tuotot ja kulut, saadaan
tilikauden tulos. Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset,
saadaan tilikauden yli-/alijäämä.
Talous on tasapainossa, mikäli vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Nyt näin ei
ole, joten jatkossa strategiasuunnittelu on keskeisessä asemassa uuden
valtuustokauden alkaessa.
Merkittävien lisäsäästöjen saavuttamiseksi on vallitsevassa tilanteessa määriteltävä, mitä
supistuksia seurakunnalliseen toimintaan ollaan valmiita tekemään. Lohjan seurakunnan
strategian päivittämisprosessi on käynnistetty keväällä 2013. Strategiatyö on syytä
saada valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Toiminnan supistamispäätökset tulisi johtaa
päivitetyn strategian linjauksista käsin.
Oleellisena osana säästökohteiden osoittamisessa ovat myös seurakunnan omistuksessa
olevien kiinteistöjen läpikäyminen ja realisointisuunnitelman laatiminen niiden
kiinteistöjen osalta, jotka eivät tue seurakunnan ydintoiminnan ylläpitämistä.
5. Talousarvion sitovuustaso
Kirkkovaltuuston tulee määritellä talousarvion sitovuustaso. Sitovuustaso merkitsee, että
talousarvioon merkittyä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää
muuhun kuin menolajin osoittamaan tarkoitukseen. Talousarviovuoden 2015
määrärahojen sitovuustasoksi esitetään käyttötalouden yksiköiden kohdalla
toimintakatetta, siten että siihen sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset erät
(toimintakate 2).
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Sitovuustaso käyttötalouden, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan osalta seuraava:
pääluokkataso:
Kirkkovaltuusto
tehtäväaluetaso:
Kirkkoneuvosto
Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
6. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodelle 2015
Hautainhoitorahaston talousarvioesityksen toimintakulut ovat 403.771 €.
LIITTEET

Lohjan seurakunnan vuoden 2015 talousarvioehdotus ja ehdotus
vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2015 talousarvioksi ja
vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että se käyttötalouden yksiköiden
kohdalla on toimintakate, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset erät.
Toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja
kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista
päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. vahvistaa Lohjan seurakunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015-2017
toiminta- ja taloussuunnitelman.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että se käyttötalouden yksiköiden
kohdalla on toimintakate, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset erät.
Toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja
kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista
päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2015.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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51. 254. KAPPALAINEN ERKKI KUUSANMÄEN IRTISANOUTUMINEN
Kappalainen Erkki Kuusanmäki on jättänyt irtisanoutumisensa kappalaisen virasta
1.2.2015 lukien. Hänen ilmoituksensa tuli 1.12.2014 klo 15.26 sähköpostitse.
Lohjan seurakunnan V kappalaisen virka on sijoittunut Nummen alueseurakuntaan ja
virkaa on hoitanut seurakuntien yhdistämisen jälkeen Erkki Kuusanmäki. Hän on
aikaisemmin toiminut Nummen kirkkoherran virassa, joten hänen puoleltaan
irtisanomisaika on kaksi kuukautta KL 6: 55 §:n 3. momentin mukaan.
Hänen ilmoituksensa tuli päivän myöhässä, mutta se voitaneen työjärjestelyjen
perusteella kirkkoneuvoston osalta hyväksyä ja lähettää tiedoksi jatkotoimenpiteitä
varten. Jatkotoimina hänen ilmoituksensa on syytä lähettää Nummen alueneuvostolle ja
kirkkovaltuustolle tiedoksi. Tämän lisäksi hänen eroilmoituksensa tulee lähettää Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulille tiedoksi ja tulevia toimenpiteitä varten.
Tätä esitystä laadittaessa Erkki Kuusanmäki soitti kirkkoherralle kysyen lisäaikaa
ratkaisuaan varten, joka on useamman päätöksentekoprosessia olevan toimijan ja myös
toiminnan suunnittelun kannalta haasteellinen.
LIITTEET 14

Irtisanoutuminen ja sähköposti 1.12.2014

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää seuraavat asiat:
1. Kirkkoneuvosto merkitsee kappalaisen eroilmoituksen tiedoksi ja antaa siitä
osaltaan myönteisen lausunnon.
2. Kirkkoneuvosto lähettää eroilmoituksen kirkkovaltuustolle tiedoksi
3. Kirkkoneuvosto nimeää haastattelutyöryhmän, jossa on kaksi edustajaa Nummen
alueseurakunnasta, yksi kirkkoneuvoston edustaja, viranhaltijoista
henkilöstöpäällikkö ja kirkkoherra.
4. Kirkkoneuvosto lähettää eroilmoituksen tiedoksi Nummen alueseurakunnalle,
sekä pyytää alueneuvostolta lausuntoa viran erityisistä tarpeista 31.12.2014
mennessä ja pyytää alueneuvostoa nimeämään kaksi edustajaa
haastattelutyöryhmään
5. Lähettää eroilmoituksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedokseen kappalainen Erkki Kuusanmäen
eronpyynnön.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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52. 260. TULKAA KAIKKI-LIIKKEEN VALTUUSTOALOITE
Kirkkovaltuustossa Lea Sornikiven ensimmäisenä allekirjoittaman aloitteen käsittely on
edennyt kirkkoneuvoston tehtäväksi annon jälkeen ensin Julistus-, jumalanpalvelus- ja
musiikkityön toimikuntaan. Tämän jälkeen sitä on käsitelty pastori Erica Stickin laatiman
kuvauksen mukaisesti seuraavalla tavalla johtopäätöksineen:
Kirkkoneuvoston määräyksestä Julistus-, jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta perusti
alaisuuteensa työryhmän. Työryhmän jäseniksi valittiin kolme maallikkoa Susanna Jääskeläinen,
Esa Sohlberg ja Lea Sornikivi sekä kaksi pappia Horst Gripentrog ja Erica Stick. Työryhmä
kokoontui ja työskenteli tehdäkseen ehdotuksen jatkotoimista Tulkaa kaikki-liikkeen
valtuustoaloitteen suhteen.
Valtuustoaloitteen lähtökohtana oli se, että seurakunta järjestäisi viran tunnuksista
tunnistettavien hengellisten työntekijöiden, pappien ja diakoniatyöntekijöiden, työaikaa siten, että
heistä yhdellä olisi joka arkipäivä aikaa olla kirkossa tavattavissa yhden tunnin ajan. Näin ollen
Pyhän Laurin kirkkoon muodostuisi säännöllinen arkisin toimiva kirkkopäivystys. Tulkaa kaikkiliikkeen valtuustoaloitteen tausta-ajatuksena oli, että tämänkaltainen päivystys antaisi
seurakuntalaisille mahdollisuuden hakea sielunhoidollista apua yhdestä valmiiksi osoitetusta
paikasta.
Työryhmä käsitteli valtuustoaloitetta ja kartoitti seurakunnan olemassa olevaa toimintaa.
Kartoituksen perusteella työryhmässä todettiin, että olemassa olevan toiminnan kautta
seurakuntalaisilla on mahdollisuuksia sekä vertaistukeen seurakuntalaisten kesken että
keskusteluun ja sielunhoitoon työntekijän kanssa. Lea Sornikivi toi esiin huolen siitä, onko
olemassa oleva toiminta kuitenkaan riittävää seurakuntalaisten sielunhoidolliseen tarpeeseen
vastaamista.
Työryhmä peilasi kartoituksen jälkeen Tulkaa kaikki-liikkeen valtuustoaloitteen päivystysajatusta
ja olemassa olevan toiminnan suhdetta sielunhoidon mahdollisuuden tarjoamiseen nähden. Sen
tuloksena työryhmä teki ehdotuksen päivystävän sielunhoidon liittämisestä olemassa olevan
toiminnan, viikkomessun, yhteyteen.
Työryhmä vei seuraavan ehdotuksen viikkomessun yhteyteen liitettävästä kirkkopäivystyksestä
diakoniatiimin, kiinteistötoimen ja papit ja kanttorit-kokousten käsiteltäviksi:
"Tulkaa kaikki-liikkeen valtuustoaloitetta käsitellyt työryhmä tuo hengellisten
työntekijöiden ja kiinteistötoimen käsiteltäväksi ehdotuksen viikkomessun
yhteyteen liitettävästä kirkkopäivystyksestä. Työryhmä ehdottaa, että kerran
kuussa toteutettava viikkomessu muutettaisiin kaksi kertaa kuukaudessa
toteutettavaksi. Viikkomessua edeltäisi kirkkopäivystys, jossa seurakuntalaisilla olisi
mahdollisuus tavata hengellinen työntekijä. Päivystysaika olisi klo 17.00- 17.45 ja
viikkomessu alkaisi klo 18.00. Näin ollen seurakuntalaisella olisi mahdollisuus tulla
kohdatuksi sekä päivystyksessä että ehtoollispöydässä. Kirkkopäivystäjinä
toimisivat diakoniatyöntekijät ja papit. Perusteena tälle on
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hengellisen työntekijän tunnistaminen virkatunnuksista. Viikkomessun ja
kirkkopäivystyksen yhteyttä voisi konkretisoida siten, että diakoniatyöntekijän
ollessa päivystysvuorossa hän jatkaisi palvelutehtävissä myös messussa
yhteistyössä papin ja musiikista vastaavan henkilön kanssa. Seurakunnan oman
kanttorin läsnäolo ei ole välttämätöntä, jos musiikki järjestetään toisin, esimerkiksi
vapaaehtoisvoimin.
Viikkomessut ovat keskiviikkoisin. Keskiviikkopäivät ovat hengellisen työntekijöiden
osalta paineistettuja päiviä, sillä keskiviikko on arkipäivistä ainoa, jolloin kaikki
hengellisen työntekijät ovat yhtä aikaa töissä. Työryhmän kysymyksenä
hengellisille työntekijöille ja osaltaan myös kiinteistötoimelle suntioiden työvoiman
takia, onkin se, onko keskiviikko mahdollinen päivä toiminnan lisäämiseen? Onko
päivystystoiminnan aloittaminen mahdollista henkilöstöresurssien ja budjetin
puitteissa? Miten päivystäjän turvallisuus taataan?"
Työryhmän jäsenistä Horst Gripentrog ja Erica Stick olivat alustamassa esitystä eri
työntekijäryhmille. Työryhmän ehdotuksesta ja alkuperäisestä aloitteesta käytiin laaja keskustelu
edellä mainituissa kokouksissa.
Kiinteistötoimen työntekijät toivat esiin erityisesti huolen turvallisuusnäkökulmasta.
Uhkatilanteissa joudutaan turvautumaan ulkopuoliseen apuun vartiointiliikkeen tai viranomaisten
välityksellä. Diakoniatiimi antoi yksimielisen vastauksen: päivystystoiminnan lisääminen ei ole
mahdollista, sillä jokainen diakoniatyöntekijä päivystää jo diakoniavastaanotoilla. Papisto
osallistuu diakoniatyöntekijöiden kanssa Henkisen huollon kriisipäivystykseen. Tällä hetkellä
papistolla ei ole resursseja uuteen päivystystoimintoon. Uuden papistoa ja diakoniatyöntekijöitä
työllistävän päivystystoiminnon luominen vaatisi olemassa olevan toiminnan laajamittaista
kartoittamista ja arviointia siitä, mistä luovutaan, jotta voidaan luoda uutta.
Edellä kuvattu valtuustoaloitetta käsitelleen työryhmän ja työntekijäryhmien kannanotto
työryhmän valtuustoaloitteen käsittelystä nousseeseen esitykseen tuodaan tiedoksi
kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.
Toimikunta ja eri työryhmät ovat tarkastelleet aloitetta useista eri näkökulmista. Aloite itsessään
tuo esille vahvan huolen siitä, että seurakunnan jäsenelle olisi mahdollisuus kohdata hengellisessä
hädässä seurakunnan työntekijä tai kohtaamiseen koulutettu vapaaehtoinen.
Keskiviikon iltamessujen kokemuksen perusteella työntekijät ovat esittäneet huolensa
turvallisuustekijöistä. Joidenkin iltamessujen yhteydessä on koettu ahdistavina selkeästi
mielenterveysongelmista potevien seurakuntalaisten aikaansaamista uhkaavista eleistä ja
käyttäytymisestä.

Sekä papiston että diakoniatyöntekijöiden esille resursointi on vakavasti huomioitava
asia. Tulevalla valtuustokaudella on vakavasti katsottava seurakunnallista toimintaa ja
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myös tehtävä ratkaisuja, mistä asioista ensimmäiseksi luovutaan, mikäli taloudellinen
tilanne jatkuu yhtä heikkona. Myös tämän kaltaisen toiminnan käynnistäminen tuo esille
sen, että valtuuston tulee linjata strategisesti asiat mistä luovutaan, jotta saadaan
kyseinen uusi toiminta tilalle.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tilanteen tiedoksi ja lähettää edellä esitetyt selvityksen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedokseen Tulkaa kaikki –liikkeen valtuustoaloitteen
käsittelyn selvityksineen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
 Uuden kirkkovaltuuston infotilaisuus ti 13.1.2015 klo 18 seurakuntakeskuksessa,
Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja.


Messu Vihdin kirkossa su 18.1.2015 klo 10 ja sen jälkeen rovastikunnallinen
koulutus luottamushenkilöille



Kirkkovaltuuston kokous ti 20.1.2015 klo 18.30 seurakuntakeskuksessa.

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä edellä esitetyt ilmoitusasiat tiedoksi.
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MUUT ASIAT


Työväen kirkkoväen valtuustoaloite
Jäsen Kirsi Oksanen esitti Työväen kirkkoväen puolesta valtuustoaloitteen
Vapaaehtoistyön toimikunnan perustamisesta vuodelle 2015.
Aloitteen tavoitteena on lisätä eri toimialojen vapaaehtoistyön osuutta ja löytää
uusia toimintamuotoja.
Kirsi Oksanen luovutti kirjallisen aloitteen puheenjohtajalle. Aloite liitetään
pöytäkirjaan.



Kirkkoherra Juhani Korte kiitti puheenjohtaja Aila Saarista, valtuuston jäseniä ja
viranhaltijoita kuluneesta valtuustokaudesta.



Aila Saarinen puolestaan piti kiitospuheen jättäessään valtuuston
puheenjohtajatehtävänsä kirkkovaltuutettuna.



Illan musiikillisesta ohjelmasta vastasivat kanttorimme Heikki Orama ja Pirjo
Rajalin-Tymura.
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VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

56.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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