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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä.

Kn 95§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari-Pekka Järvinen ja
Aulis Stenholm.

Kn 96§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 51-52/2022
ja talouspäällikön päätökset 32-34/2022 ovat liitteinä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 97§ EMÄNNÄN TYÖSOPIMUS
Kirkkoneuvosto valtuutti kokouksessaan 133§, 3.11.2021 talouspäällikön tekemään
Päivi Kvistin kanssa määräaikaisen työsopimuksen ajalle 1.1.2022 - 31.8.2022 emännän
tarvittaessa työhön tulevasta työsuhteesta, jossa kiinteä viikoittainen työaika on
15 h/vko ja loppuosa erikseen sovittavaa työaikaa. Palkka on maksettu vaativuusryhmän 403 + kokemuslisän mukaisesti ja tehtyjen tuntien perusteella. Erittely palkasta
on liitteenä 1.
Koronaa edeltävien aiempien vuosien aikana emännän keittiöpalvelutyön tarve on ollut noin 80%-85% kokoaikaisuudesta (sunnuntaityön tarve ja leirien määrä vaikuttaa
kokonaisuuteen). Keittiöpalvelun tarve keskittyy joulu-, pääsiäis- ja kesäaikaan. Leirikautena emännän työaika on jopa yli 100 %. Kiireaikoina keittiössä on emännän apuna
työskennellyt töihin kutsuttava kiireapulainen ja leireillä tarvittaessa myös kesätyöntekijä.
Työsopimuslain ja työaikalain 377/2018 ja 378/2018 mukaan, jos tarvittaessa tulevan
työntekijän työaika on tosiasiassa kiinteä, viikoittain toistuva, se työn osa on sovittava
säännölliseksi työajaksi. Emännän säännöllisesti toistuva työaika on noin 15h/vko. Se
muodostuu keskiviikkokerhosta, miestenpiiristä ja elintarvikevalvontaan sekä ostotilauksiin liittyvistä töistä.
Toiminnan vähitellen vakiintuessa tilaisuuksien määrä palautunee vähitellen aiempien
vuosien tasolle, minkä vuoksi on perusteltua palkata emäntä toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Päivi Kvist on ilmoittanut, että hän on käytettävissä seurakunnan emännän tehtävään.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö tekemään Päivi Kvistin kanssa
toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tarvittaessa työhön kutsuttavasta palvelussuhteesta, jossa kiinteä viikoittainen työaika on 15 h/vko ja loppuosa erikseen työtehtävien mukaan sovittavaa työaikaa. Tehtävä on vaativuusryhmän 403 mukainen ja
palkka maksetaan tehtyjen tuntien perusteella liitteen 1 mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 98§ KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2023
Kirkkovaltuuston tehtävänä on päättää seurakunnan kirkollisveroprosentista ja ilmoittaa se veromenettelylain mukaan verohallitukselle. Karkkilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuodesta 2012 ollut 1,50. Se on sama kuin rovastikunnan isoissa naapuriseurakunnissa Vihdissä ja Lohjalla.
Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden rahoittamiseksi. Muutoksella on vaikutusta myös kirkollisveroon, koska tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuisivat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon. Ansiotuloverotuksen muutoksesta johtuen Kirkkohallitus on
suosittanut liitteenä 2 olevassa yleiskirjeessään 16/2022, 28.4.2022, seurakuntatalouksia tarkastelemaan ja alentamaan vuoden 2023 veroprosenttiaan 0,05 prosenttiyksikköä. Kirkkohallituksen suositus perustuu Valtioministeriön vero-osaston laatimaan laskelmaan, jonka mukaan verouudistuksen arvioidaan lisäävän kirkollisverotuottoja monessa seurakunnassa.
Valtiovarainministeriön vero-osaston laskelman mukaan Karkkilan seurakunnan verotuksen muutos seurakunnan kirkollisverossa vuonna 2023 olisi seuraavanlainen:
(EUR):
nykyjärjestelmän mukainen kirkollisveron tuotto
1 404 889
Sote-uudistuksen mukainen kirkollisverotuotto
1 487 330
uudistuksesta aiheutuva hyöty
82 441
verovähennyksen muutos (-0,05%)
- 49 578
Laskelmaan on syytä suhtautua varovaisuudella. Valtiovarainministeriön laskelmat perustuvat tarkasteluajanjaksoille v2020-v2023, joihin osuu monta poikkeuksellista
vuotta.
Karkkilan seurakunnan kirkollisverotuotot kolmelta edeltävältä vuodelta 2019-2021
ovat olleet ministeriön laskelmaa selkeästi pienemmät:
(EUR)
vuonna 2021
1 320 912
vuonna 2020
1 311 025
vuonna 2019
1 288 989
Lisäksi seurakunnan jäsenmäärän kehitys on ollut vuosittain aleneva:

Kuva jäsenmäärän kehitys vuosina 2017–2021. kirkon tilastopalvelu

Pöytäkirjan tarkastajat
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Epävarman ja vaikeasti ennustettavan taloudellisen tilanteen sekä vähenevän jäsenmäärän takia veroprosenttia Karkkilan seurakunnassa ei ole mahdollisuuksia laskea nykyisestä. Toisaalta veroprosentin korottamisella ei todennäköisesti ole pitkällä tähtäimellä suotuisia vaikutuksia seurakunnan talouden tilanteen kehittymiseen.
Mikäli Valtiovarainministeriön laskelmat verotulojen arvoidusta kehityksestä toteutuvat laskelman mukaisiksi vuonna 2023, on seurakunnan järkevää arvioida veroprosentin alentamistarvetta uudelleen vuodelle 2024.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Karkkilan
seurakunnan vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi 1,50.

Kirkkoneuvosto: Päätettiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 99§ TOIMINTASUUNNITELMAN 2022 TOTEUTUMINEN

Kirkkoneuvosto on voimassa olevan käytännön mukaan saanut elokuussa selvityksen
siitä, miten vuoden toimintasuunnitelma on toteutunut tähän mennessä. Puheenjohtaja esittelee työalojen valmistaman kirjallisen selvityksen tavoitteiden toteutumisesta. Selvitys toimintasuunnitelman toteutumisesta on liitteenä 3.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee toimintasuunnitelman toteutumisesta ja
merkitsee katsauksen tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli toimintasuunnitelman toteutumisesta ja
merkitsi katsauksen tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 100§ KANTTORIN OSITTAINEN HOITOVAPAA
Seurakunnan vakinainen kanttori Anne Rahko-Leino on anonut osittaista hoitovapaata
ajalle 1.9.2022-28.2.2023, Liite 4. Osittainen hoitovapaa tarkoittaa, että työntekijä tekee lyhennettyä työaikaa. Työntekijällä on oikeus saada osittaista hoitovapaata, kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy (31.7.). Anne tekisi anomuksensa mukaan 80 %:sta työaikaa. Työajattomilla työntekijöillä osittaisen hoitovapaan työajan lyhennys tapahtuu vähentämällä työpäiviä. Samalla palkka vähenee 20 %
täydestä palkasta. Käytännössä tämä tarkoittaa noin neljää päivää lyhennystä työaikaan kuukaudessa.
Kanttorin viransijaisena on vakinaisen kanttorin hoitovapaan aikana toiminut Paula
Huju. Paula on kiinnostunut hoitamaan vakinaisen kanttorilta ylijäävää 20 %:n virkaa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Anne Rahko-Leinolle osittaista hoitovapaata hänen anomuksensa mukaisesti. Samalla Kirkkoneuvosto päättää palkata
Paula Hujun hoitamaan vakinaiselta kanttorilta ylijäävää 20 % kanttorin virkaa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

17.8.2022

105

Kn 101§ TYÖTERVEYSHUOLLON ETÄPALVELUT
Karkkilan seurakunnalla on ollut sopimus työterveyshuollon järjestämisestä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon toiminta yhtiöitettiin 1.1.2020 ja työterveyshuollon toiminta siirtyi Uudenmaan
Työterveys Oy:hyn. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 5§, 8.1.2020 jatkaa työterveyspalvelujen sopimusta Uudenmaan Työterveys Oy:n asiakkaana. Sopimus on nk.
2.tason palvelusopimuksen mukainen mutta siten, että sopimus käsittää myös yhden
erikoislääkärin konsultoinnin mutta ei maksusitoumusta muista tutkimuksista. Nykyinen sopimus ei ole sisältänyt etäpalvelujen käyttöä.
Etäpalvelut ovat kuitenkin etenkin Covid 19 aikana tulleet tarpeelliseksi ja ovat vakiintuneet yhdeksi nykypäivän palvelumuodoista. Jotta työntekijät voisivat käyttää etäpalveluja ja työnantaja voisi hakea näistä palveluista työterveyshuollon Kela-korvausta,
tulee etäpalveluista tehdä kirjallinen sopimus. Uudenmaan Työterveys Oy:n toimintasuunnitelman liite etäpalvelujen käytöstä sekä kuvaus palveluista tulostettuna heidän
verkkosivuiltaan on liitteenä 5. Etävastaanoton laskutus tapahtuu ajankäytön mukaan.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan Työterveyshuollon toimintasuunnitelman liitteen 5 mukaisen sopimuksen etäpalvelujen käytöstä
Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 102§ ILMOITUSASIOITA
Seurakunnan kuukausiraportit 01–06/ 2022, liitteet X1-X2.
Keskusteltiin 14.9.2022 Espoon hiippakunnassa järjestettävästä kiinteistöasioiden kehittämisen webinaarista.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 103§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
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Liite 11/2022:
KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin.
Kirkkojärjestys 23: 3§
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia:
94§
95§
96§
97§
98§
99§
100§
101§

Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Emännän työsopimus
Kirkollisveroprosentti vuodelle 2023
Toimintasuunnitelman 2022 toteutuminen
Kanttorin osittainen hoitovapaa
Työterveyshuollon etäpalvelut

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

