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ALKUHARTAUS
Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

96.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnä olevat ja kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen lisättynä tälle kokoukselle esitetyt kolme
pykälää § 108 Tilastotietoja seurakunnista vuodelta 2011, § 109 Peruspalkan
määrittäminen vs.vt kirkkoherra Riitta Mäenpäälle ja § 110 Vuosiloman myöntäminen
hallintojohtaja Risto Hämäläiselle.

97.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Markus Olin ja Paul Packalén.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita yksimielisesti pöytäkirjantarkistajiksi Markus Olinin
ja Paul Packalénin.
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HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄLLE
Margareta Danielsson on ilmoittanut seurakuntayhtymälle luopuvansa hautaoikeudesta
hautaan 7-27-293. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna 1977. Luovutuksessa hauta
palautuu seurakuntayhtymän haltuun.
LIITE 1

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 14.6.2012

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. että hauta 7-27-293 palautuu seurakuntayhtymän haltuun
2. haudalta poistetaan muistomerkki seurakuntayhtymän toimesta.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄLLE
Aila Ylander on ilmoittanut seurakuntayhtymälle luopuvansa
hautaoikeudesta
hautaan 201-02-037. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna 1963. Luovutuksessa hauta
palautuu seurakuntayhtymän haltuun.
LIITE 2

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 3.7.2012

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. että hauta 201-02-037 palautuu seurakuntayhtymän haltuun
2. haudalta poistetaan muistomerkki seurakuntayhtymän toimesta.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Lohjan seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma on päivitetty ja käsitelty
yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajien kanssa 5.6.2012. Päivitetty suunnitelma
koskee vuosia 2012-2013.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa tasa-arvosuunnitelman
laatimiseen kaikki sellaiset työnantajat, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään
30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön kanssa ja
sen tulee sisältää:

1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten
sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta,
palkoista ja palkkaeroista;
2) käynnistettäväksi tai toteutettavaksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon
edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi ja tarpeelliset
toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi;
3) arvio
tasa-arvosuunnitelmaan
sisältyneiden
aikaisempien
toimenpiteiden
toteuttamisesta ja niiden tuloksista.
Lohjan seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma perustuu seurakuntayhtymän
tämänhetkisen tasa-arvotilanteen tarkasteluun ja siitä tehtyihin johtopäätöksiin.
Tarkastelussa on käytetty apuna erilaisia henkilöstö- ja palkkahallinnosta saatavia
tilasto- ja vertailutietoja. Taustatietoja on saatu myös vuonna 2011 toteutetun
työhyvinvointikyselyn tuloksista. Tasa-arvotilanteen selvityksen pohjalta on arvioitu tasaarvon tilaa Lohjan seurakuntayhtymässä ja asetettu tavoitteet ja niiden edellyttämät
toimenpiteet tasa-arvon kehittämiseksi. Tulokset nähdään ajan mittaan suunnitelmaa
toteutettaessa.
Tasa-arvosuunnitelmassa esitettyihin yleisiin tavoitteisiin (kappale) ei ole tullut
muutoksia aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna. Sen sijaan suunnitelma sisältää
seuraavat uudet konkreettiset kehittämistoimenpiteet vuosille 2012-2013:
- Laaditaan rekrytointiohje, jossa otetaan huomioon myös sukupuolten välinen tasaarvo.
- Kehityskeskustelut käydään kattavasti koko organisaatiossa ja huolehditaan, että
niissä keskustellaan koulutustarpeista ja muusta osaamisen kehittämistapeista.
- Kiinnitetään huomiota tehtävänkuvien laatimiseen. Tehtävänkuvaukset laaditaan
yhteneväisesti (samalla tarkkuudella).
- Palkkausjärjestelmän kehittämistyössä ja harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA)
käyttöönotossa huolehditaan siitä, että järjestelmät eivät suosi perusteettomasti vain
toisen sukupuolen edustajia.
- Otetaan käyttöön sähköinen työajan seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa myös
liukuvan työajan sekä työaikapankin käyttöönoton.
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Yhteistyötoimikunta arvioi vuosittain tasa-arvon toteutumista henkilöstökertomuksen
käsittelyn yhteydessä. Laajempi tasa-arvotilanteen kartoitus ja suunnitelman tarkistus
tehdään kahden vuoden välein (seuraavan kerran vuonna 2014).
LIITE 5

Tasa-arvosuunnitelma 2012-2013 (erillinen)

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
hyväksyä Lohjan seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelman vuosille 2012-2013.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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102.

Henkilöstöasia

103.

Henkilöstöasia

104.

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN ALOITE KIRKKOHALLITUKSELLE
LÄNTISEN UUDENMAAN SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI 1.1.2013 ALKAEN
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt istunnossaan 8.8.2012 esitystään
Kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013
alkaen. Ohessa on liitteenä 6 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjan 8/2012
ote pykälästä 250; Läntisen Uudenmaan seurakuntarakenne: Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin aloite kirkkohallitukselle. Liitteenä 7 on lisäksi tuomiokapitulin
varsinainen aloite.
Kirkkohallitus
käsittelee
Espoon
täysistunnossaan 22.8.2012.

hiippakunnan

tuomiokapitulin

esityksen

Kirkkohallituksen täysistunnon seurakuntien rakennemuutosasioiden esittelijänä
toimivan taloussuunnittelupäällikkö Pasi Peranderin esitys Espoon hiippakunnan
tekemään
aloitteeseen
liittyen
julkaistiin
Kirkkohallituksen
sähköiseen
asianhallintajärjestelmään tiistaina 14.8.2012. Peranderin esitys kuuluu seuraavasti:
”Päätösehdotus: Hylätään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 14.6.2012 tekemä
aloite läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013 alkaen”.
Kirkkohallituksen 22.8.2012 täysistunnon 145 § päätösehdotuksineen on liitteenä 8.
LIITE 6
7
8

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjan ote
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin aloite
Kirkkohallituksen 22.8.2012 täysistunnon päätösesitys

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin aloitteen Kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon
muuttamiseksi
1.1.2013
alkaen
ja
siihen
liittyvän
Kirkkohallituksen
taloussuunnittelupäällikön Pasi Peranderin esityksen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 7/2012
Selvityksenä kuluvan vuoden heinäkuun lopun taloudellisesta tilanteesta on ohessa
tuloslaskelma (liite 1a). Siinä ovat verrattavina tilivuoden luvut, edellisen vuoden luvut ja
muutos prosentteina. Vuosikate on tässä vaiheessa 95,9 prosenttiyksikköä edellä
vuoden 2011 kertymää ollen noin 0,58 milj. €. Viime vuoden vastaavan ajankohdan
kertymä oli noin 0,3 milj. €. Tilikauden aikana vuosikatteen kertymä voi kuukausitasolla
vaihdella huomattavasti kunkin tarkastelukuukauden kulujen ja tulojen suhteen
vaihdellessa.
Kulujen osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökuluissa vähennystä edelliseen vuoteen n. 2,7 %.
 Palvelujen ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 9,7 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 8,3
%
Toisena on toteutumavertailu (liite 2b), jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden
talousarvion luvut, joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina.
Toimintatuottojen toteutuma on 46,2 % (41,6 %) ja toimintakulujen toteutuma 54,5 %
(56,0 %). Verotulojen osalta toteutuma on 67,0 % (66,4 %). Prosenttiosuudet kertovat
heinäkuun lopun toteutuman suhteesta koko vuoden arvioituun kertymään ja
vertailulukuna esitetään vuoden 2011 vastaavan ajankohdan kertymäprosentti.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä heinäkuun 2012 loppuun mennessä
(liite 3c). Verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan n. 2,44 %
(kirkollisverotulojen lisäystä 4,6 % ja yhteisövero-osuuden osalta vähennystä 18,2 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma 31.7.2012 mennessä (liite 4d). Sen mukaan
kassavarojen muutos/ lisäys on 504.169,11 € kun vuosi sitten vastaavan ajankohdan
muutos oli 124.004,13 €.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen esitetyt selvitykset taloudellisesta
tilanteesta 7/2012.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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106.

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSLUETTELOT

107.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tietoon seuraavat ilmoitusasiat:
– Kirkkohallituksen yleiskirjeet numerot 11-13/2012
Liite 9-1
– Lohjan kaupungin hallituksen ote pöytäkirjasta § 195/ 11.6.2012 aiheena Kesäteatterin
tarveselvitys
Liite 12
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyt ilmoitusasiat
tiedoksi.

108.

TILASTOTIETOJA SEURAKUNNISTA VUODELTA 2011

Kirkkohallitus on laskenut seurakuntien vuoden 2011 tilinpäätöksistä ja
toimintatilastoista tunnuslukuja. Lohjan seurakuntayhtymän vertailuryhmässä (nro 14) on
mukana kaikkiaan 23 seurakuntaa/ yhtymää, joiden jäsenmäärä on 20.000 – 39.999.
Tunnuslukujen avulla on mahdollista verrata seurakuntien/seurakuntayhtymien menoja
ja tuloja koko kirkon ja vertailuryhmän keskimääräisiin lukuihin. Vertailuryhmän 14 tiedot
liitteenä x.
Joitakin huomioita tunnusluvuista:
 Lohjan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti 1,2 on vertailuryhmän
kolmanneksi alhaisin.
 Lohjan osalta kirkollisveron tuotto/väkiluku on viidenneksi alhaisin (195 €/jäsen).
 Toimintatuotot suhteessa väkilukuun viidenneksi alhaisin (24 €/jäsen).
 Toimintakulut suhteessa väkilukuun viidenneksi alhaisin (234 €/jäsen)
 Lohjan seurakuntayhtymän henkilöstökulut suhteessa väkilukuun yhdeksänneksi
alhaisimmat (145 €/jäsen).
Kirkon keskushallinnon internet-sivuilla www.sakasti.fi luonnehdittiin vuoden 2011
seurakuntien talouden toteutumia seuraavasti:
”Seurakuntien talous vahvistui hieman vuonna 2011. Negatiivinen vuosikate ja tilikauden
tulos on edelleenkin ongelma suurelle joukolle seurakuntia. Tilikauden tulos oli
negatiivinen 48 prosentilla kaikista seurakuntatalouksista ja 24 prosentilla vuosikate oli
negatiivinen. Kirkollisverotulot kasvoivat 1,8 prosenttia ja osuus yhteisöveron tuotosta
kasvoi 18,2 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos parani kahdesta
miljoonasta kuuteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24 miljoonaa
euroa. Velkaantuminen on edelleen lisääntynyt. Vain suurimmat seurakuntataloudet
ovat onnistuneet pitämään taloutensa ylijäämäisenä.
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Suurin menoerä, henkilöstökulut, kasvoivat vain 0,7 prosenttia. Käyttötalouden kulut
yhteensä kasvoivat 0,6 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 1,3 prosenttia.
Investointeihin käytettiin 45 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Investoinnit olivat yhteensä 104 miljoonaa ja eniten, 60 miljoonaa euroa, käytettiin
korjausrakentamiseen.”
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kirkkohallituksen julkaisemat tunnusluvut
seurakuntien/seurakuntayhtymien vuoden 2011 tilinpäätöksistä Lohjan
seurakuntayhtymän vertailuryhmän osalta ja esittää vertailun edelleen tiedoksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
109.

Henkilöstöasia

110.

Henkilöstöasia

111.

MUUT ASIAT

112.

-

Pyhän Laurin kirkon hautausmaan Kirkkokadun puoleinen pysäköintialue on
usein niin täynnä, että hautausmaalle vierailevien pysäköinti on lähes
mahdotonta. Pysäköintialue kuuluu Lohjan kaupungille. Yhteinen kirkkoneuvosto
päätti esittää vetoomuksen Lohjan kaupungille, että pysäköintialue varustetaan
aikarajoitetulla pysäköintimerkeillä.

-

Yhteinen kirkkoneuvosto esitti, että henkilöstölle välitetään kiitokset
osallistumisesta talouden tiukentuviin talkoisiin.

-

Pyhän Laurin kirkon ulko-oven viereen on usein toimitusten ja messujen aikana
pysäköity auto, joka aiheuttaa hämminkiä seurakuntalaisten keskuudessa.
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli aiheesta ja päätti yksimielisesti lähettää asia
jatkovalmisteluun ao. viranhaltijoille.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.
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