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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi no 318.

196.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä seuraavin muutoksin ja lisäyksin. Pöydälle on
tuodut kolme uutta pykälää; Sammatin alueseurakunnan vahtimestari-siivoojahautausmaa työntekijän hakuprosessin käynnistäminen, Vahtimestari-siivoojahautausmaanhoitaja Mia Viljasen irtisanoutuminen ja Hautapaikan luovuttaminen
seurakunnalle käsitellään esityslista asia n:ro 212 jälkeen, näin ollen esityslistaan
verrattuna osa pykälistä saa uuden numerojärjestyksen mukaisen pykälänumeron.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

197.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Birgitta Silvennoinen ja Lea Sornikivi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Sari Kortteen ja Kirsi
Oksasen.
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LAURINKADUN VIRASTON I-KERROKSEN KOPIOKONEEN UUSIMINEN
Lohjan kirkkoherranviraston ensimmäisessä kerroksessa on Xerox WorkCentre 7556
nelivärikopiokone/tulostin. Laite toimii seurakunnan ns. pääkopiokoneena sekä
alakerrassa työskentelevien työntekijöiden tulostimena. Myös toisessa kerroksessa
työskentelevät työntekijät käyttävät konetta jossain määrin tulostimena. Laite on
vuokrattu OIF Oy:n kautta. Vuokrasopimus tehtiin tuolloin neljäksi vuodeksi ja sopimus
päättyy 14.11.2014. Koneen kuukausivuokra on 662,32 € (alv 0 %) kuukaudessa.
Lisäksi tulevat kulut huoltosopimuksesta, joka on mustavalkoisten kopioiden osalta 0,7
senttiä/kappale ja värisivuilta 0,36 senttiä kappale (alv 0 %). Sopimus sisältää 3000
värisivua kuukaudessa joita ei laskuteta.
Koneella on sen käyttöhistorian aikana otettu keskimäärin vajaat 11000 mustavalkoista
ja n. 6700 värillistä sivua kuukaudessa.
Tarjouksia uusista vastaavista tai hieman tehokkaammista laitteista on pyydetty Lohjan
Benecan Oy:ltä (Canon), Document House Oy:ltä (Xerox) Documentus Oy:ltä
(KonicaMinolta), OIF Oy:ltä (Xerox) ja Topcart Oy:ltä (Kyocera). Oheisessa liitteessä on
lähetetty tarjouspyyntö.
Oheisissa liitteissä on myös yhteenveto tarjouksista huoltohintoineen eri vuokrasopimusajoilla sekä vertailua koneiden ominaisuuksista.
Tarjouksiin voi tutustua yksityiskohtaisemmin kokouksessa.
Liitteet: -

lähetetty tarjouspyyntö
yhteenveto saaduista tarjouksista
laitteiden ominaisuuksien vertailua

Laitteiden eri ominaisuuksia vertailtua on tultu siihen tulokseen, että laite esitetään
hankittavaksi Benecan Oy:n tarjouksen mukaisesti ja hankittavaksi laitteeksi Canon ADV
C7260i laitetta 48 kk:n sopimuksella. Perusteluina voidaan mainita mm. laitteen
ominaisuuksien sopivuus käyttötarkoitukseen, viraston toisessa kerroksessa oleva
monitoimilaite on saman merkkinen (käyttäjille tuttu käyttöliittymä) ja että huolto löytyy
paikkakunnalta. Laitteista on pyydetty myös Espoon seurakuntayhtymän tietohallinnon
mielipide ja myös he ovat päätyneet suosittamaan Canonin hankintaa. (Espoon
seurakuntayhtymän tietohallinto vastaa mm. verkkoon kytkettävien laitteiden
asennuksista.)
Valmistelija: järjestelmäasiantuntija Tapio Varis
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että Lohjan kirkkoherranviraston ensimmäisessä kerroksessa oleva kopiokone Xerox
WorkCentre 7556 vaihdetaan Canon ADV C7260i kopiokoneeseen Benecan Oy:n
tarjouksen mukaisesti siten, että vuokra-aika on 48 kk (vuokra 299 €/kk +
huoltosopimus A4 värisivut 4,0 snt/kpl, A4 mustavalkosivut 0,43 snt/kpl, alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 9/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
30.9.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina.
Toimintatuottojen toteutuma syyskuun lopulla on 65,0 % ja toimintakulujen toteutuma
68,8 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 73,7 %
 Palvelujen ostot 70,1 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 57,2 %
Luvut osoittavat, että ajankohtaan nähden mennään keskimäärin budjetin mukaisesti.
Toisena selvityksenä on tuloslaskelma 1-9/2014, jossa vertailutietona ovat vuosien
2014 ja 2013 toteumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä. Kaikissa verotuloissa on
lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan yhteensä 1,4 %. (kirkollisverojen lisäystä
0,7 % ja yhteisöverojen osalta lisäystä 10,5 %). Kirkollisverotilitykset ovat alkaneet
pienentyä alkuvuoden jälkeen. Mikäli isoja muutoksia kuukausitilityksiin ei tule,
päästäneen kuitenkin budjetoituun kertymään. Marraskuun osalta verotuloja ei tule
maksuunpanotilitysten johdosta.
Neljäntenä on rahoituslaskelma 31.9.2014 mennessä. Sen mukaan kassavarojen
muutos/ lisäys on 1.050.516,10 €.
Viidentenä raporttina on investointien toteutumavertailu. Vuodelle 2014
suunniteltujen investointien kokonaissumma on 411.000 € josta on 30.9.2014 mennessä
toteutunut 146.378,92 €. Investointien toteumaprosentti on 35,6 %. Osa suunnitelluista
investoinneista toteutuu vielä kuluvan vuoden aikana, joten toteuma tulee kasvamaan.
LIITTEET
Toteumavertailu
Tuloslaskelma
Verotilitykset
Rahoituslaskelma
Investointien toteuma
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
9/2014.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2015 (TUKIPALVELUT JA INVESTOINNIT)
Edellisessä kokouksessa kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun vuoden 2015
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seurakunnallisen toiminnan osalta (KN
16.9.2014/§186). Nyt käsittelyssä ovat hautaus- ja puistopalveluiden,
hautainhoitorahaston sekä kiinteistöpalveluiden talous- ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi
käsiteltävänä on talousarvion investointiosa, joka sisältää investointisuunnitelman
talousarviovuodelle 2015 sekä suunnitelmavuosille 2016-2017.
Esityslistan liitteenä on myös talousarvion 2015 numerollinen osa tämänhetkisen
tilanteen mukaan. Raportissa on esitetty talousarvioluvut kustannuspaikoittain sekä
yhteenveto koko seurakunnan osalta (sivut 42-43). Vertailutietoina on esitetty vuoden
2013 tilinpäätösluvut sekä vuoden 2014 budjettiluvut. Muutosprosentti kuvaa budjettien
välistä muutosta.
Tässä vaiheessa vuoden 2015 budjetti on 147.314 euroa alijäämäinen. Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen on varattu yhteensä 95.000 euroa.
Henkilöstökuluissa näkyy 1,3 %:n kasvu. Yleiskorotuksen osuus tästä on 0,3 %. Mukana
luvuissa on lähetyssihteerin palkka kokoaikaisena (tällä hetkellä ko. virka 50 %:en).
Kustannusvaikutus viran kokoaikaistamisesta on vuositasolla noin 20.000 euroa. Tässä
vaiheessa luvuissa ei ole vielä mukana toimikuntien ja alueneuvostojen jäsenten
kokouspalkkioita ja matkakorvauksia.
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).
Talousarvioesitys vuodelle 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017
tuodaan lopullisessa muodossaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi marraskuun
kokoukseen 18.11.2014. Kirkkovaltuuston hyväksyttävänä talousarvio 2015 sekä talousja toimintasuunnitelma 2015 – 2017 on 16.12.2014.
LIITTEET (erillisenä) Tukipalveluiden (hautaus- ja puistopalvelut ja kiinteistöpalvelut)
toimintasuunnitelmat
Investointisuunnitelma 2015-2017
Talousarvion 2015 alustava numerollinen osa
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
käydä läpi talousarvioesityksen vuodelle 2015 tukipalveluiden osalta sekä keskustella
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Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

21.10.2014

200

277

investointisuunnitelmasta vuosille 2015-2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Käydyn keskustelussa nousi esille seuraavat asiat:
- talousarvio saatava tasapainoon vähentämälläaineiden, tarvikkeiden jatavaroiden
ostoa
- alueneuvostojen jäsenille maksetaan kokouksista vain matkakulut
- luottamushenkilöiden koulutukseen Kirkkopäiviä varten varataan kulut msx.
kuudelle hengelle
- osa-aikaisen (50 %) lähetyssihteerin toimen muuttamisesta kokoaikaisen
kansainvälisyyssihteerin toimeksi päätetään työkuvauksen valmistumisen jälkeen
Asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 20.0020.10.
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KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO II KAPPALAISEN VIRAN ERITYISISTÄ
TARPEISTA
Pusulan alueseurakunnan kappalainen Olli Pakalén siirtyy eläkkeelle 1.2.2015 lukien.
KJ 6:25§:n mukaan kappalaisen viran tultua avoimeksi tuomiokapitulin on julistettava
virka julkisesti haettavaksi 30 päivän hakuajalla. Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli
tekee päätöksen hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ja antaa hakijoista seurakunnalle
lausunnon. Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle kappalaisen viran
kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset ja oman lausuntonsa. Tämän
jälkeen vastuu valinnan valmistelusta siirtyy seurakunnalle. Seurakunta suorittaa
tarvittaessa haastattelut ja päättää mahdollisten näytteiden antamisesta sekä valitsee
viranhaltijan. Valinnan tekee kirkkovaltuusto.
Tässä kokouksessa kirkkoneuvosto antaa Espoon tuomiokapitulille lausunnon Pusulan
alueseurakuntaan sijoittuvan II kappalaisen viran erityisistä tarpeista ja viran täytön
ajankohdasta.
Pusulan alueseurakunnan alueneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.9.2014.
Alueneuvosto toteaa lausunnossaan seuraavaa:

Olemme Lohjan kaupungin alueella oleva yksi maalaismaisemaan sijoittuva
alueseurakunta, jossa on pitkät välimatkat. Odotamme papilta laaja-alaista
osallisuutta ja osallistumista.
Alueneuvoston erityiset odotukset ja toiveet ovat seuraavat:










diakoninen lähestyminen
oman auton tarve välttämätön pitkien välimatkojen johdosta
lapsi- ja perhetyö keskeistä
osallistuva ja avoin luonne
helposti lähestyttävä ja yhteistyökykyinen
uskossa vahva
hyvät esimiestaidot
tehtävään sitoutunut
hyvä työmoraali ja ahkeruus

Alueneuvosto esittää, että Pusulan aluekappalaisen virka julistetaan
haettavaksi niin, että ehdokkaita päästäisiin haastattelemaan jo
tammikuussa. Alueneuvosto esittää, että haastatteluryhmässä ovat Jussi
Erkintalo ja Helinä Kerko.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää todeta lausuntonaan tuomiokapitulille:
Kirkkoneuvosto pitää tärkeänä, että Lohjan seurakunnan II kappalaisen virkaan
valittava henkilö on vahvaa perustyötä tekevä pappi, jolla on kyky tehdä
yhteystyötä seurakunnan eri työmuotojen kanssa sekä Nummen
alueseurakunnan kanssa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hallinnollista näkemystä,
jotta yhteistyö alueneuvoston kanssa on mahdollista. Tärkeää on myös
alueseurakunnan toiminnan hahmottaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta
sekä yhteistyö kirkkoneuvoston kanssa.
Kirkkoneuvosto esittää, että virka julistettaisiin haettavaksi siten, että hakuaika
päättyisi tammikuun puolivälissä, jolloin valinta voitaisiin tehdä vuoden 2015
alkupuolella.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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KEITTÄJÄN VALINTA TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAAN TYÖSUHTEESEEN
Keittiötoimessa on vapautunut 1.10.2014 alkaen yksi keittäjän työsuhteinen toimi
eläköitymisen seurauksena. Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan
käynnistää työsopimussuhteisen keittäjän rekrytoinnin sisäisellä hakumenettelyllä (KN
16.9.2014/191§).
Haettavasta toimesta ilmoitettiin sähköpostitse koko henkilöstölle. Määräaikaan
(4.10.2014) mennessä tehtävää haki yksi henkilö, Otto Lehtonen, joka on
työskennellyt Lohjan seurakunnassa määräaikaisena keittäjänä 3.6.2013 lukien. Otto
Lehtonen on suorittanut hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon. Pääemäntä Jaana
Harinko-Sandellin mukaan Otto Lehtonen on suoriutunut työtehtävistään kiitettävästi ja
on työntekijänä joustava ja yhteistyökykyinen.
Työsuhde on kokoaikainen (38,25 t/vko) ja palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401
vähimmäispalkan mukaisesti (1849,77 €/kk).
LIITE Työhakemus ja ansioluettelo
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) valita Otto Lehtosen toistaiseksi voimassa olevaan keittäjän työsuhteiseen
toimeen (38,25 h/vko) 1.10.2014 alkaen
2) määrittää tehtävän peruspalkaksi 1.849,77 €/kk vaativuusryhmässä 401
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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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 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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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 €.
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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.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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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: Esitys hautapaikka- ja hautauspalvelumaksuiksi 2015
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Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1.
2.
3.
4.

yhtenäisellä nurmialueella olevien hautojen perushoidosta vastaa seurakunta,
perushoidon hinta sisältyy hautapaikkamaksuun,
hautapaikkamaksuja korotetaan vähintään 10 % vuodessa kunnes
hautaustoimen kulut voidaan kattaa valtionavulla ja hautapaikkamaksuilla,
kirkkovaltuusto hyväksyy hautapaikkamaksut 2015.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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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.
Liitteet Tarjouspyyntö
Tarjousten vertailu
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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.
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SAMMATIN ALUESEURAKUNNAN VAHTIMESTARI-SIIVOOJA-HAUTAUSMAA
TYÖNTEKIJÄN HAKUPROSESSIN KÄYNNISTÄMINEN
Sammatin alueseurakunnan vahtimestari-siivooja-hautausmaa työntekijän
tehtävänkuvaa päätettiin muuttaa vuoden 2015 alusta niin että yksi työntekijä hoitaisi
tehtävää sekä Sammatin alueseurakunnassa että Karjalohjan alueseurakunnassa. Tähän
asti Sammatissa on ollut oma työntekijä ja Karjalohjalla sijaisuuksia on hoidettu
tuntityöntekijän voimin.
Nummen alueseurakunnassa ja Pusulan alueseurakunnassa on ollut jo pidempään
alueseurakuntien yhteinen työntekijä joka hoitaa kummassakin alueseurakunnassa eri
tehtäviä sekä seurakuntamestareiden sijaisuuksia. Tämä järjestely on toiminut hyvin ja
tämän takia päädyttiin tekemään samankaltaista muutosta Sammatin
alueseurakunnassa ja Karjalohjan alueseurakunnassa.
Sammatin alueseurakunnassa tässä tehtävässä on työskennellyt Mia Viljanen ja hänelle
esitettiin tulevat muutokset tehtävänkuvaan. Harkittuaan asiaa Mia Viljanen päätti
irtisanoutua tehtävästään jäädäkseen eläkkeelle. Mia Viljanen jää eläkkeelle 1.2.2015
alkaen täytettyään 63 vuotta joulukuussa 2014.
Mia Viljasen ratkaisun takia esitämme että palkataan uusi työntekijä tähän uuteen
tehtävään. Uuden tehtävänkuvan (liitteenä) mukaisia töitä ei voida ulkoistaa suntion
ammattitaitoa vaativien tehtävien takia ja muista pisteistä ei ole siirrettävissä resursseja
kyseiseen tehtävään.
Toimen täyttämistä varten esitetään nimettäväksi valintatyöryhmä, johon kuuluisivat
toimitilavastaava Maria Löfman, kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, suntio Unto
Voutilainen (Sammatin alueseurakunta) sekä suntio Sirkka Myllys (Karjalohjan
alueseurakunta).
Työtehtävän palkan vaativuusryhmäksi esitämme 401 (peruspalkka 1.857,17€/kk).
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntaan perustetaan yhteinen
vahtimestari-siivooja-hautausmaanhoitajan toimi
2. nimetä valintatyöryhmän toimen täyttämistä varten
3. hyväksyä toimen tehtävänkuvan vaativuusryhmäksi 401, jolloin peruspalkka on
1 857,17 €/kk.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Valintatyöryhmän toimen täyttämistä varten valittiin Maria Löfman, Sakari Jaakkola,
Unto Voutilainen ja Sirkka Myllys
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HENKILÖSTÖASIA

Kirkkoneuvosto
215.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE
Eeva Biskop on haudan haltijana ilmoittanut seurakunnalle luopuvansa hautaoikeudesta
hautaan 506-07-091091A. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna 1975. Luovutuksessa
hauta palautuu seurakunnan haltuun.
Liite:

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 13.10.2014

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että hauta 506-07-091091A palautuu seurakunnan haltuun
että haudalta poistettava muistomerkki voidaan siirtää suvun hallussa olevalle haudalle
510-12-265266
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

Kirkkoneuvosto
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ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:




Kirkkohallituksen yleiskirjeet 17-20
Liite
Kirje Anja Vanamo-Kailalta 28.9.2014
Liite
Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 3/25.9.2014
Liite

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

21.10.2014

218

307

MUUT ASIAT
Jäsen Lea Sornikivi esitti kaksi asiaa:
1.

Kirkkoherranviraston ikkunoiden somistukset vaihdettaisiin neljännesvuosittain. Ikkunoiden somistuksesta vastaisivat eri työmuodot ja vastaavat
vuorollaan.

2.

Edellisessä kokouksessa merkittiin tiedoksi, että ma 24.11.2014 klo 14.00
luottamushenkilöt tutustuvat Vihdin leirikeskus Riuttarantaan ja klo 16.00
Saarikkoon yhteistyön suunnittelun pohjaksi.
Nyt on kuitenkin selvinnyt, että hiippakunta järjestää samana päivänä
Vanhojen luottamushenkilöiden koulutuksen Klaukkalassa.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi Lea Sornikiven esittämät asiat tiedoksi.
Klaukkalassa pidettävään koulutuspäivään päätettiin lähettää Lea Sornikivi ja Katri
Lahtiluoma.

219.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.10

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

