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230. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 963.
231. 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.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelyjärjestyksen osalta § 253 käsitellään § 244 jälkeen.
Muissa asioissa Lea Sornikivi tuo esille Hiippakuntaforum-päivän.
232. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Saila Sutisen ja Jari Väreen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Saila Sutisen ja Jari Väreen
estyessä tilalle Kaisa Aarnion ja Jaakko Heinon.
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233. ERÄIDEN VAPAAEHTOISTEN LÄHETYSKANNATUSVAROJEN TILITYS JA KAHDEN
PANKKITILIN LOPETUS
Sammatin itsenäisen seurakunnan ajalta on jäänyt tilittämättä lähetyskannatukseen kerättyjä
varoja. Ne ovat Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa tilillä FI61 4006 2820 0084 58. Saldo oli
31.12.2016 4001,01 euroa. Tilinomistaja on seurakuntaliitoksen myötä Lohjan seurakunta.
Sammatin alueneuvosto on 8.12.2016 päättänyt esittää kirkkoneuvostolle, että kyseiset varat
jaetaan seurakunnan nykyisten lähetyskohteiden kesken kirkkoneuvoston hyväksymän
jakoperusteen mukaisesti. Kyseiselle pankkitilille ei enää kerätä varoja, joten tili voidaan lopettaa.
Varat tilitetään eteenpäin kirkkoneuvoston päätöksen 27.10.2015 § 166 kohdan ”vapaaehtoinen
määrittelemätön lähetyskannatus” mukaisesti.
Seurakunnan tietoon on tullut, että Ojamon Raamattu- ja lähetyspiirillä on ollut käytössään oma
pankkitili Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa FI16 4006 2660 0709 15, jossa tilinomistajana on
Lohjan seurakunta. Tilillä on ollut rahaa 31.12.2016 25,51 euroa. Lähetyspiiriläiset ovat
keränneet tällä tilille rahaa, josta he ovat tilittäneet sen eteenpäin Kallion perheen työn
tukemiseen. Tämä käytäntö on nyt muuttunut ja lähetyspiiriläiset tilittävät keräämänsä varat
suoraan seurakunnan maksuliikennetilille, josta taloustoimisto tilittää varat eteenpäin Kallion
perheen työn tukemiseen. Lähetyspiirin oma pankkitili voidaan siis lopettaa tarpeettomana.
Lisäksi Pusulan itsenäisen seurakunnan ajalta on jäänyt tilittämättä kertyneitä lähetystyön varoja
yhteensä 8934,60 euroa. Näillä varoilla ei ole erillistä pankkitiliä. Pusulan alueneuvosto on
kokouksessaan 18.1.2017 päättänyt esittää, että nämä varat tilitetään siten että 1000
euroa/vuosi
1 Sley, Credo-projekti Kenia, Maasaityö, Nairobi, Satu Arkkila
2 Sley, Kummilapsityön yhdyshenkilö, Kenia, Kisumu, Marja ”Maikki” Ochieng.
Ensimmäinen osa maksetaan vuonna 2017 ja viimeisenä vuonna 2020 jäljelle jäänyt summa
tilitetään tasan näiden kahden kohteen kesken.
Kirkkoherra puoltaa päätösesitystä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää lopettaa Länsi-Uudenmaan Säästöpankissa olevat Lohjan seurakunnan
tilit FI61 4006 2820 0084 58 ja FI16 4006 2660 0709 15 ja siirtää niillä olevat varat Lohjan
seurakunnan tilille FI57 4006 1010 0006 55.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää tilittää Sammatin ja Pusulan itsenäisten seurakuntien aikana
kerätyt lähetyskannatusvarat alueneuvostojen esittämällä tavalla sekä Ojamon Raamattu- ja
lähetyspiirin pankkitilillä olleet varat Kallion perheen työn tukemiseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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234. KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON VARAJÄSENEN ERONPYYNTÖ
Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Anna Niskala pyytää eroa tehtävästään 28.10.2017
lähettämässään sähköpostissa. Eronpyyntö perusteluineen on liitteenä. Kirkkovaltuustolla on
mahdollisuus käyttää harkintaansa eron myöntämiseen. KJ 7:2 § ja KL 7:3 § mukaan
seurakunnan luottamustehtävään edellytetään seurakunnan vaalikelpoista jäsenyyttä ja
paikkakunnalta muutto raukaisee jäsenyyden. Alueneuvoston jäsenen valinnasta päättää
kirkkovaltuusto ja toimikunnan jäsenen valinnasta kirkkoneuvosto.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Karjalohjan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia esityksiä
varten valmisteltavaksi sekä esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. myöntää Anna Niskalalle eron tehtävistään Karjalohjan alueneuvoston varajäsenenä ja
2. valitsee uuden varajäsenen Karjalohjan alueneuvostoon
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE 1 Anna Niskalan eronpyyntö
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235. VIESTINTÄTOIMIKUNNAN JÄSENEN ERONPYYNTÖ
Viestintätoimikunnan jäsen Anna Niskala pyytää eroa tehtävästään 28.10.2017 lähettämässään
sähköpostissa. Eronpyyntö perusteluineen on liitteenä. Toimikunnan jäsenen valinnasta päättää
kirkkoneuvosto.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Anna Niskalalle eron viestintätoimikunnan jäsenyydestä.
Kirkkoneuvosto valitsee seuraavassa kokouksessaan viestintätoimikuntaan jäsenen hänen
tilalleen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE 1

Anna Niskalan eronpyyntö
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236. EDUSTAJAN VALINTA MEDIALÄHETYS SANANSAATTAJAT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
SYYSKOKOUKSEEN
Medialähetys Sanansaattajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään la 25.11.2017 os.
Hyvinkään seurakuntakeskus, kokoussali, 2. krs., Hämeenkatu 16, Hyvinkää. Kokous alkaa klo 14
kokousaineiston jakamisella ja hallitusehdokkaiden esittelyllä klo 15. Käsiteltäviä asioita ovat
vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kirkkoneuvoston on hyvä valita kokoukseen seurakunnan edustaja.
LIITE

2 kutsu
3 esityslista
4 ehdokkaat
5 valtakirja

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Lohjan seurakunnan edustajan Medialähetys Sanansaattajat ry:n
sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Lähetystyöryhmän esityksestä kirkkoherra nimeää edustajan Medialähetys Sanansaattajat ry:n
sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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237. KIRKKONEUVOSTON JÄSEN LEA SORNIKIVEN ALOITE
Kirkkoneuvoston jäsen Lea Sornikivi jätti 24.10.2017 kokouksessa Tulkaa kaikki Lohjan
toimintaryhmän aloitteen, että Lohjan seurakunnan kirkoissa pidettyjen messujen jälkeen
kirkkokansalle on tarjolla kirkkokahvit vuoden 2018 alusta lähtien.
Aloitteen seurauksena on tarkoituksenmukaista selvittää kirkkokahvitusten tarpeet ja periaatteet
ensin virkamiestyönä. Tavoitteena on se, että aloitteen käsittely tapahtuu vuoden 2018 joko
tammi- tai helmikuun kirkkoneuvoston kokouksessa.

LIITE 6 aloite
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja lähettää aloitteen jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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238. YHTEISTYÖSOPIMUS
KAUPUNGIN
VARHAISKASVATUKSESTA

KANSSA

OPETUKSESTA

JA

Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto ja johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna
ovat
käyneet
neuvottelut
Lohjan
kaupungin
johtavien
viranhaltijoiden
kanssa
yhteistyösopimuksesta sekä opetuksessa että varhaiskasvatuksesta. Sopimusluonnos on liitteenä.
Sopimus
noudattaa
niin
Kirkkohallituksen
sopimusmallia
kuin
muita
solmittuja
yhteistyösopimuksia.
Sopimuksen positiivinen merkitys on siinä, että se mahdollistaa yhteistyön kaikissa
varhaiskasvatuksen yksiköissä ja kouluissa, näin koko Lohjan kaupungin alueella pystytään
varmistamaan yhdenmukaiset yhteistyökäytännöt.
LIITE 7 yhteistyösopimus
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä
allekirjoittamaan sen.

olevan

yhteistyösopimuksen

valtuuttaen

kirkkoherran

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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239. PALKANLASKIJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Lohjan seurakunnan palkanlaskijan virka vapautuu 1.12.2017 lukien nykyisen viranhaltijan
siirtyessä eläkkeelle. Virka esitetään lakkautettavaksi tarpeettomana. Viran tehtävät on siirretty
työsopimussuhteisen palkkasihteerin tehtäviksi.
Seurakunnan palkkahallinnon päivittäiset tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi Kirkon
palvelukeskuksen
asiakkaaksi
siirtymisen
johdosta
1.1.2015
alkaen.
Varsinaisesta
palkanlaskennasta vastaa palvelukeskus. Paljon palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on
kuitenkin edelleen seurakunnan hoidettavana. Näin ollen palkanlaskijan palvelussuhteen
täyttäminen on ollut välttämätöntä.
Palkanlaskijan seuraajan rekrytoinnin yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että palkanlaskijan viran
tilalle perustetaan palkkasihteerin työsuhteinen toimi. Päätös perustui tehtävän sisällössä
tapahtuneisiin muutoksiin sekä seurakunnassa noudattavaan linjaukseen, jonka mukaisesti
virkasuhde on perusteltu vain tehtävissä, joissa käytetään julista valtaa. Tämä tarkoittaa
hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Palkkasihteerin tehtävään ei sisälly sellaista julkisen
vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta (KN 28.3.2017/§70).
Koska palkanlaskijan virkaa ei enää tarvita, on perusteltua, että kyseinen virka lakkautetaan
tarpeettomana.
Viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että palkanlaskijan virka lakkautetaan 1.1.2018
lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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240. SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Nummen alueseurakuntaan sijoittuva seurakuntamestarin virka on vapautunut 1.8.2017 lukien
eläköitymisen seurauksena. Virka esitetään lakkautettavaksi tarpeettomana. Viran tehtävät on
siirretty työsopimussuhteisen seurakuntamestarin hoidettavaksi.
Nummen ja Pusulan alueseurakuntien hautaus- ja kiinteistötoimessa on yhteensä kolme
seurakuntamestarin vakinasta palvelussuhdetta. Kaksi palvelussuhdetta on vapautunut
eläköityisen seurauksena vuosina 2015-2017. Näistä toinen, Nummen alueseurakuntaan
sijoittunut seurakuntamestarin vakanssi oli luonteeltaan virkasuhde.
Molemmat edellä mainitut seurakuntamestarin palvelussuhteet on täytetty vakinaisesti (1.3.2017
ja 1.11.2017 lukien). Rekrytointien yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että seuraajat palkataan
työsopimussuhteisiin toimiin. Päätös perustui seurakunnassa noudatettavaan linjaukseen, jonka
mukaisesti virkasuhde on perusteltu vain tehtävissä, joissa käytetään julkista valtaa. Tämä
tarkoittaa hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Seurakuntamestarin tehtävään ei sisälly
sellaista julkisen vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta. Koska seurakuntamestarin virkaa
ei enää tarvita, on perusteltua, että kyseinen virka lakkautetaan tarpeettomana.
Viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että Nummen alueseurakuntaan sijoittuva seurakuntamestarin virka lakkautetaan 1.1.2018
lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkovaltuuston esityslistalle
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241. HENKILÖSTÖASIA
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242. PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TOIMIKAUDEN 1.1.2018 - 31.12.2021
YHTEISTOIMINTAORGANISAATION ASETTAMISTA JA VALINTOJA VARTEN
Nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikuntien toimikausi
päättyy 31.12.2017. Vuoden vaihteessa alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat
työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on tehtävä syksyn aikana
1.1.2018 mennessä. Valintaprosessi käynnistetään aikaisemmasta poiketen paikallisella
sopimisella. Sen osapuolia ovat seurakuntayhtymä työnantajana ja työn-tekijöiden edustajina
kirkon pääsopijajärjestöjen seurakuntaan asettamat pääluottamusmiehet/luottamusmiehet.
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet ohjeet 1.2.2017 voimaan tulleen Kirkon
yhteistoimintasopimuksen (KirVESTES, liite 11) nojalla yhteistyötoimikunnan asettamisen ja
työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujenvalintojen käytännön toteuttamista varten. Niitä
sovelletaan toimikautta 1.1.2018–31.12.2021 koskien.
Yhteistyötoimikunta on asetettava, kun työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti
vähintään 10 työntekijää. Sen jäsenmäärästä sovitaan paikallisesti ottaen huomioon työpaikan
laatu, laajuus ja muutossuhteet. Siinä voi olla enintään 12 jäsentä. Vähintään neljäsosan
jäsenistä tulee edustaa työnantajaa.
Lohjan seurakunnassa yhteistoimintaorganisaation asettamista
neuvottelu työnantajan edustajien ja pääluottamusmiesten
Neuvottelujen tuloksena laaditun paikallisen sopimuksen
yhteistyötoimikunnassa on 7 jäsentä. Näistä 2 on työnantajan ja

ja valintoja koskeva paikallinen
kanssa on käyty 4.10.2017.
mukaan Lohjan seurakunnan
5 työntekijöiden edustajaa.

Mahdollisuudesta valita eri henkilöstöryhmiä tai toiminnallisia kokonaisuuksia
varten oma työsuojeluvaltuutettu ja tälle kaksi varavaltuutettua on sovittu, että
Lohjan seurakunnassa valitaan työsuojeluvaltuutettuja seuraavia
toiminnallisia kokonaisuuksia varten:
- seurakuntatyön tehtävissä ja hallinto- ja toimistotyön tehtävissä työskentelevät
- kiinteistö- ja kirkonpalvelutehtävissä sekä hautausmaatehtävissä työskentelevät
Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin ajankohdasta ja paikasta on sovittu, että
valintakokous on 22.11.2017 klo 13 järjestettävän koko henkilöstön työpaikkakokouksen
yhteydessä.
Paikallisen sopimuksen voimaantulo edellyttää, että kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen.
LIITE 10 Paikallinen virka- ja työehtosopimus toimikauden 1.1.2018–31.12.2021
yhteistoimintaorganisaation asettamista ja valintoja varten

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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__________________
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Henkilöstöpäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen paikallisen virka- ja
työehtosopimuksen toimikauden 1.1.2018–31.12.2021 yhteistoimintaorganisaation asettamista ja
valintoja varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Tiedoksi: koko henkilöstö (intra)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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__________________
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243. HENKILÖSTÖASIA
244. HENKILÖSTÖASIA
253. HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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__________________
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245. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 10/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.10.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 71,3 % ja toimintakulujen osalta 79,9 %.
Verotulojen toteutuma lokakuun loppuun on 85,8 %. Kipa sulkee kirjanpidon kauden seuraavan
kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Lokakuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä marraskuun 20. päivä. Tällöin
raporteissa on laskettu myös poistot.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto lokakuun osalta on 678.906 euroa. Viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 3,7 %.
Verottajalta saadun ennakkotiedon (25.10.) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn määrän
oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 683.974 euroa ja kertyneet
jäännösverot ovat yhteensä 305.460 euroa. Puolet kertyneistä jäännösveroista tilitetään
seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet seuraavan vuoden helmikuun tilityksen
yhteydessä. Maksuunpanotilitys näyttäisi tässä vaiheessa olevan noin 100.000 euroa pienempi
kuin viime vuonna. Seurakunnalle tilitettävät jäännösverot näyttävät jäävän viimevuotisesta noin
20.000 euroa.
Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta vuodelta ja
kahdelta edelliseltä vuodelta.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on 76.946,82
euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2017 alkaen 2,88 %. Lasku
verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se johtuu pääosin jäsenmäärän
alentumisesta.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

11
12
13
14
15

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2017 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lohjalla ____________
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__________________
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246. 210. IT-ALUEEN VAIHTAMINEN
KN
24.10.2017
§210

Espoon seurakuntayhtymä on tuottanut Lohjan seurakunnan tarvitsemat it-palvelut.
Vuosikustannus on ollut noin 43.000 €, jonka lisäksi Lohjan seurakunta maksaa itse
lisenssimaksut, laitevuokrat, tietoliikennemaksut yms.
Kesäkuun 8. päivä 2017 pidettiin neuvottelu Espoon seurakuntayhtymän ja sen it-palveluja
käyttävien seurakuntien (Kirkkonummi, Karkkila, Siuntio, Kauniainen, Lohja) kesken. Tällöin kävi
ilmi, että Espoon seurakuntayhtymällä on tarpeita muuttaa nykytilannetta ja ehkä luopua
ulkopuolisille tuotettavista palveluista säästösyistä. Lisäksi Espoon seurakuntayhtymä pohtii
omien palveluidensa hankkimista kokonaan tai osittain muualta. Päätöksiä ei ole heidän
puolellaan tehty. Palvelunottamissopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Tämän jälkeen lähdettiin kartoittamaan vaihtoehtoisia kirkkohallituksen hyväksymiä
palvelutuottajia. Rannikon It-alueella, joka tuottaa mm. Vihdin seurakunnan palvelut, ei ole
mahdollisuutta ottaa vastaan uusia seurakuntia palvelutuotantonsa piiriin. Vaihtoehdoksi jää
kirkkohallituksen oma it-alue.
28.8.2017 pidettiin yhteinen palaveri yhdessä muiden seurakuntien ja kirkkohallituksen
edustajien kanssa. Tällöin kartoitettiin palveluiden saatavuutta ja kustannuksia. On
todennäköistä, että kustannustaso vaihdoksen jälkeen pienenee. Kertaluonteisia kustannuksia
tulee aiheutumaan koneiden ja laitteiden pitkien sopimuskausien johdosta. Kirkkohallituksen italueen kustannustehokkuus perustuu osittain siihen, että koneet ja oheislaitteet ovat yhteneviä
ja niiden hallinnointi on mahdollisimman standardoitua. Palvelumaksuun sisältyvät ylläpito- ja
tukipalvelun lisäksi leasinglaitteet (tietokoneet), Microsoft O365- lisenssi ja DirectAccesetäyhteydet. Viime vuosina riippuvuus Espoon it-palveluista on vähentynyt, mutta jäljellä on vielä
olennaisia riippuvuuksia (mm. henkilöstöhallinnon käyttämät EM ja PPM, joiden avulla
hallinnoidaan työsuhteita käyttöoikeuksia). Näille tulee etsiä uusia ratkaisuja.
Kirkkohallitus pyysi alustavaa kiinnostuksen osoitusta palveluidensa käyttämiseen, ja asiaa on
käsitelty kirkkohallituksen täysistunnossa 19.9.2017, jolloin merkittiin tiedoksi, että neuvotteluja
voidaan jatkaa. Kirkkohallituksen yhteyshenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa on päädytty
siihen, että mahdollinen palveluntuottaminen voisi alkaa kevään 2018 aikana, maalishuhtikuussa. Palvelusopimus tuodaan erikseen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi it-alueen vaihtoa koskevan asian ja valtuuttaa hallintojohtajan
irtisanomaan Espoon seurakuntayhtymän kanssa solmitun it-palveluiden tuottamista koskevan
sopimuksen ja käymään neuvottelut kirkkohallituksen it-alueeseen siirtymiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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KN
14.11.2017
§246

Kirkkohallituksen virastokollegio 2.11.2017 on osaltaan hyväksynyt sen, että kirkkohallituksen italue voi ottaa Lohjan seurakunnan vastaan ja tarjota it-palvelut sille. Pöytäkirjan ote on saatavilla
kirkkohallituksen täysistunnon otto-oikeusajan (9.11.2017) jälkeen.
Kirkkohallituksen kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että palvelu on siirtymäajan
jälkeen kustannustehokkaampaa, ja sen oletetaan olevan myös parempaa ja nykyaikaisempaa.
Siirtohetkeksi on suunniteltu maalis- huhtikuuta 2018.
Nyt on kuitenkin noussut esille päivämäärä, joka asettaa eräänlaisen takarajan päätökselle ITalueen vaihdosta. Espoon IT-alueen Microsoft-sopimuksen vuosipäivä on 31.12.2017 ja tätä
varten täytyy ilmoittaa sopimukselle jäävät työasemat/käyttäjät jo 24.11.2017 mennessä. Jos
tuohon päivään mennessä ei ole virallisia päätöksiä liittymisestä Kirkon keskusrahaston ITalueelle ei ole tehty, niin seurakunnan työasemien/käyttäjien lisenssit hankitaan Espoon
sopimukselta ja nämä eivät ole yksi yhteen Kirkon keskusrahaston sopimuksen kanssa.
Lisenssien vuosikustannus Espoon seurakuntayhtymän kautta hankittuna on noin 30.000 €,
mutta ne sisältyvät kirkkohallituksen it-alueen työasemakohtaisiin kustannuksiin. On siis tarjolla
vaara, että samat lisenssit maksetaan kahteen kertaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että seurakunnan päätöksen liittymisestä Kirkon keskusrahaston ITalueeseen tulisi olla voimassa tuolloin 24.11.2017. Mikäli kirkkoneuvosto tekee päätöksen
14.11.2017, oikaisuvaatimusaika on vielä tuona päivänä menossa. Tämän vuoksi on tarpeen
päättää myös siitä, että päätös saadaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Näin on
mahdollista toimia, koska mahdollinen oikaisuvaatimus tai valitus ei käy tyhjäksi, vaikka päätös
pantaisiin täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.
Hallintolain (6.6.2003/434) 7a luvun 49b § 2 momentti: Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos
laissa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa
ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Tällä hetkellä on tiedossa, että vielä avoinna olevasta kysymyksestä poistuvien PPM ja EM –
ohjelmien korvaamisesta neuvotellaan 10.11.2017 ja Espoon seurakuntayhtymän kanssa
solmitun sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta neuvotellaan 13.11.2017.
Liitteenä on sopimusluonnos ja arvio it-palveluiden kustannuksista.
LIITTEET 16 Sopimus Kirkon keskusrahaston IT-alue seurakunta/seurakuntayhtymä
17 IT-alue Kirkon keskusrahasto, yhteistyön yleiset ehdot
18 Kirkon keskusrahaston it-alue, palvelukuvaus
19 Hinnasto 2018

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

14.11.2017

246

309

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Lohjan seurakunta liittyy kirkkohallituksen it-alueeseen ja solmii sitä koskevan sopimuksen
2) valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan sopimuksen ehdoista sekä solmimaan ja
allekirjoittamaan sopimuksen kirkkohallituksen valtuuttaman edustajan kanssa, ja
3) tämä päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Lohjan seurakunta liittyy kirkkohallituksen it-alueeseen ja solmii sitä koskevan sopimuksen
2) valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan sopimuksen ehdoista sekä solmimaan ja
allekirjoittamaan sopimuksen kirkkohallituksen valtuuttaman edustajan kanssa, ja
3) pöytäkirja tarkistettiin kokouksessa tämän pykälän osalta ja päätös voidaan panna
täytöntöön välittömästi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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247. 223. 191. VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

KN
19.9.2017
§191

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja verotulojen kehitys
Suomen talous on lähtenyt kasvu-uralle. Eri tutkimuslaitokset ovat arvioineen kuluvan vuoden
bruttokansantuotteen kasvuksi keskimäärin 2,2 % ja talousarviovuoden 2018 kasvuksi
keskimäärin 1,7 % (ennusteet 4.9.2017). Työttömyyden arvellaan kääntyvän hienoiseen laskuun
ja ansiotason nousevan hieman 2018. Noususta ei ennusteta pitkäaikaista. Inflaation
ennustetaan olevan yhden prosentin tienoilla.

Syksyllä alkavalla työehtosopimuskierroksella tulee olemaan painetta palkankorotuksiin, mutta
merkitsevistä liittokohtaisista palkankorotuksista on varoitettu pidättymään. Veroasteen on
valtion talousarvioehdotuksessa ennakoitu pysyvän ennallaan eikä suuria veronalennuksia on
nähtävissä. Julkissektorin lomarahojen leikkaus 30 prosenttia on vielä voimassa 2018-19.
Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain
mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta
maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon
keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus oli 114,5 miljoonaa euroa vuonna
2017, josta jaettiin 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen
mukaan 31.12.2015 tilanteen mukaan. Kokonaissummaan ei tehdä indeksikorotusta. Koska
jakoperusteena vuodelle 2018 viimeksi päättyneen tilikauden verotulojen määrä ja kunnan
väestön määrä, tulee valtionavun määrä laskemaan vuodelle 2018.
1.2. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne
Lohjan kaupungin väkiluku 31.12.2016 Tilastokeskuksen mukaan oli kaikkiaan 47.149
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henkilöä, joka on 204 asukasta vähemmän kuin edellisvuonna.
Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä 6.9.2017 oli 33.979 jäsentä (18.10.2016 yhteensä 34.552
jäsentä, -573 jäsentä). Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta jäsenmäärän
kehitys on silti negatiivinen.
Lähihistoriassa olleet Lohjan seurakuntayhtymän (toimintavuodet 2009–2012) alijäämäiset
tilinpäätökset on saatu vuosina 2013–15 kääntymään positiivisiksi. Vuoden 2016 tilinpäätös
osoitti positiivista tulosta, joka ei kuitenkaan kattanut poistoja kokonaan. Suurin tekijä
positiivisten tulosten saavuttamisessa on ollut vuoden 2013 voimaan tullut kirkollisveron korotus
1,5 prosenttiin. Tämä vaikutus on nyt käytetty, ja seurakunta on rakenteellisten uudistusten
edessä. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä voidaan ennakoida aikaisempia vuosia heikompaa. Sote- ja
maakuntauudistus saattavat pakottaa laskemaan kirkollisveroprosenttia vuoden 2019 osalta.
Muutostarve veroprosentin alentamiseksi lienee tasolla 0,1-0,15 % - tasolla, mutta tarpeen
määrä selviää vasta vuoden 2018 kuluessa.
Kirkkoneuvosto päätti 22.8.2017 esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 veroprosentiksi edelleen
1,5 %, vaikka on tiedossa, että talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Seurakunnan
maksuvalmius on kuitenkin hyvä.
Lohjan seurakunnan strategia hyväksyttiin 31.5.2016 kirkkovaltuustossa. Strategian vieminen
käytännön tasolle ja osaksi työalojen toimintasuunnitelmia on tullut osaksi normaalia käytäntöä.
1.3. Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset
Seurakuntien talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja
kirkkohallituksen ohjeessa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin ja
kirkkohallituksen ohjeita mm. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma,
Seurakunnan tililuettelomalli ja Kustannusten kohdentaminen seurakunnassa. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva
toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun talousarvion lähtökohdista ja antaa tarvittaessa
evästyksen valmisteleville virkamiehille.
Käsittely:
Käytiin vilkas lähetekeskustelu.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***********************
Aikaisempi käsittely
KN
24.10.2017
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
§223

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

14.11.2017

247

312

Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi, joka esiteltiin ja
käsiteltiin kirkkoneuvosto kokouksessa 19.9.2017 ja siellä annettiin seuraavat evästykset:
Yleistä toimintasuunnitelmista:
Kaikista työalojen toimintasuunnitelmista poistetaan henkilönimet.
Päätettiin siirtää alueneuvostojen kustannuspaikoilla olevat määrärahat kunkin alueseurakunnan
aluetyön kustannuspaikoille.
Tiedotus ja viestintä:

Viestintää rohkeasti läpäisyperiaatteella
Lohkareesta maininta toimintasuunnitelmaan
Some viestintä kaikkien työntekijöiden osaamisalueeksi
Päiväkerho/Perhekerhotyö:
Toimintasuunnitelmaan lisätään perhetyöntekijän resurssointi
Yleisperustelut ja yleiskuva talousarviovuoden 2018 tilanteesta
Kirkkoneuvosto käsitteli talousarvion yleisperustelut 19.9.2017 § 191. Käydyssä keskustelussa
todettiin, että ilman toimintaan kajoavia muutoksia talousarvio tulee olemaan noin 400.000 €
alijäämäinen.
Nyt käsiteltävänä
Nyt kirkkoneuvoston käsiteltäväksi on tuotu talousarvion luvut kokonaisuudessaan sekä
tukipalveluiden ja investointien toimintasuunnitelmat
Seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa käsiteltävät osat
Kustannuspaikkakohtaisia talouslukutaulukoita ei ole vielä lisätty talousarvioon, mutta ne tuodaan
marraskuussa tapahtuvaan käsittelyyn.
Toimintasuunnitelmassa toiminnallisen puolen tekstiosat
kirkkoneuvoston esittämät täsmennykset ja poistot

yhtenäistetään

sekä

tehdään

LIITTEET Talousarvio ja tukipalveluiden toimintasuunnitelma 2018
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
käsittelee
talousarvioehdotuksen
numero-osan
ja
tukipalveluiden
toimintasuunnitelman vuodelle 2018 sekä antaa tarvittavan evästyksen lopullista kirkkoneuvoston
(14.11.2017) käsittelyä varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun ja antoi evästyksenä seuraavaa:
1. Vapaaehtoistyö tulee nostaa ensimmäiseksi henkilöstön kehittämisen painopisteissä 20182020.
2. Hautapaikkojen hintoja voidaan korottaa nykyistä nopeammin vastaamaan todellista
kustannustasoa.
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu
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Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi, josta on käyttötalouden osalta
materiaali liitteenä. Ehdotusta esiteltiin ja käsiteltiin 19.9.2017 ja 24.10.2017
kirkkoneuvostoissa, jolloin käytiin lähetekeskustelu kulloinkin esillä olleesta talousarvion ja
toimintasuunnitelman osa-alueesta.
Vuoden 2018 budjetti on 323.136 € euroa alijäämäinen. Vuosikate on positiivinen 186.055 €,
mutta suunnitelmanmukaiset poistot, 566.174 €, vievät tilikauden 2018 talousarvion
alijäämäiseksi.
Talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2020 on
kirkkovaltuuston käsiteltävänä 28.11.2017.
LIITE

20 Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 (2 erillistä liitettä)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 20182020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova
kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2018.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu
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248. ALUENEUVOSTOJEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT


Viestintätoimikunnan muistio 4/2017
LIITE 21



Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 6/2017
LIITE 22



Nummen alueseurakunnan pöytäkirja 5/2017
LIITE 23
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä alueneuvoston pöytäkirjat ja työryhmän muistiot tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

14.11.2017
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249. HENKILÖSTÖASIA
250. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 17.10.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallint
otiedotteet-2017/

 Jäsen Lea Sornikivi otti esille Hiippakuntaforumin 25.11.2017.
Kaisa Rinne, Kaisa Aarnio, Lea Sornikivi osallistuvat kokoukseen.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu
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251. MUUT ASIAT
Hannele Maittilan kantelu käsitelty tuomiokapitulissa: ei aihetta toimenpiteisiin.

252. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20.35.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

