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157. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 318.
158. 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.

159. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Jari Väreen ja Kaisa Aarnion.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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160. SALASSA PIDETTÄVÄ
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161. RANTA-ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS
Lohjan kaupunki ja Lohjan seurakunta ovat päättäneet (KH 3.9.2018 §272 ja KN 28.8.2018 §
145) yhteisymmärryksessä päättää kaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen
raukeamaan.
Tämän vuoksi on tullut tarpeelliseksi järjestää Lohjan kaupungin suunnitteleman
asuntomessualueen ja Lohjan järven väliin jäävän maa-alueen 1,8 ha käyttö niin, että se palvelee
tulevaa asuntomessualuetta. Koska myynti ei toisistaan poikkeavien hinta näkemysten vuoksi
tullut kysymykseen, on vielä mahdollisuus vuokrata ranta-alue kaupungin käyttöön, niin että
sinne voidaan toteuttaa asuntomessualuetta palvelevat toiminnot.
Alueesta on pyydetty auktorisoidun arvioijan lausunto, (liite 1). Tämän mukaan on vuosivuokraksi
laskettu 4. 500 €. Alue vuokrattaisiin muuten tavanomaisin ehdoin, mutta ottaen huomioon sen
erityispiirteet, mm. alueelle tehty puunkuoritäyttö ja sen asettamat vaatimukset. Vuokran määrä
aidotaan elinkustannusindeksiin.
Vuokra-aika olisi 50 vuotta, koska lyhyempi vuokra-aika ei antaisi mahdollisuutta kaupungille
investoida ja poistaa tehtyjä investointeja järkevässä ajassa. Kaupunki vastaa kustannuksellaan
alueen pinnan peittämisestä, mahdollisen kunnallistekniikan sijoittamisen edellyttämästä
kaivamisesta ja täytöstä. Luonnos vuokrasopimukseksi on liitteenä 2.
Alueella on Nordkalk Oy Ab:lle vahvistettuja oikeuksia, joiden nojalla kaivosyhtiö voi louhia
kalkkikiveä. Kaivosyhtiön oikeudet säilyvät ennallaan ja niistä mahdollisesti koituvat tulot jäävät
seurakunnan hyväksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan kaupungin Hiidensalmen
kaupunginosassa sijaitsevan 444-463-5-8 Lindkulla- nimisen tilan noin 1,8 ha suuruinen määräala
vuokrataan Lohjan kaupungille 50 vuodeksi 4.500 € elinkustannusindeksiin sidotulla
vuosivuokralla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITTEET

10

Ranta-alueen maanvuokrasopimus
Arviolausunto
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162. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 8/2018
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.8.2018 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 73,5 % ja toimintakulujen osalta 61,6 %.
Verotulojen toteutuma elokuun loppuun on 73,9 %. Liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on
huomioitu elokuun poistot. Olemme siirtyneet kirjanpidossa nopeampaan aikatauluun, jonka
johdosta lopulliset raportit ovat meillä käytettävissä kuukauden päättymistä seuraavan kuun 15.
päivä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen tuotto elokuun osalta on 728.497 euroa. Viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotossa lisäystä 4,0 %. Verotulojen kuluvan
vuoden kuukausittainen kertymä on viime vuotta suurempi johtuen osittain viime vuonna
käytetystä liian pienestä jako-osuudesta, joka oikaistiin joulukuussa 2017.
Verottajalta saadun ennakkotiedon (10.9.) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn määrän
oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 954.669 euroa ja kertyneet
jäännösverot ovat yhteensä 323.545 euroa. Puolet kertyneistä jäännösveroista tilitetään
seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet seuraavan vuoden helmikuun tilityksen
yhteydessä. Maksuunpanotilitys näyttäisi tässä vaiheessa olevan noin 270.000 euroa suurempi
kuin viime vuonna. Seurakunnalle tilitettävät jäännösverot ovat suunnilleen viimevuotisella
tasolla.
Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta vuodelta ja
kahdelta edelliseltä vuodelta.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 75.838,66 euroa.
Vuonna 2017 kuukausittain tilitettävä määrä oli 76.946,82 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on 2,97 %. Jako-osuus on edellisen kerran
laskettu helmikuussa 2018.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

5
6
7
8
9

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 8/2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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163. AVUSTUSHAKEMUS ITALIASSA SIJAITSEVAN SCICLIN METODISTISEURAKUNNAN
YLLÄPITÄMÄN PAKOLAISKESKUKSEN HYVÄKSI
Kirkkoneuvosto käsitteli 28.8.2018 (§150) sille osoitettua anomusta, joka koski mahdollisuutta
saada
Lohjan
seurakunnalta
raha-avustusta
Sciclin
Metodistiseurakunnan
paljolti
vapaaehtoisvoimin toimivalle pakolaiskeskukselle, joka toimii nimellä Mediterranean Hope/ Casa
delle Culture. Käydyssä keskustelussa esitettiin näkemys, että Seppo Lammisen
testamenttivaroista voitaisiin harkita antaa avustusta pyydettyyn kohteeseen. Hyväksytyt (KV
6.6.2017 § 42) säännöt ko. testamenttivarojen käytöstä edellyttävät, että rahaston varat
käytetään kehitysmaiden lasten terveydenhoitoon ja koulutukseen. Casa delle Culturen toiminta
kohdistuu Välimeren ylittävien pakolaisten ja/tai siirtolaisten auttamiseen eikä kohdistu
pelkästään lapsiin.
Edellisessä kokouksessa tuli esille myös se, että seurakunnassa voitaisiin kerätä kolehti tähän
kohteeseen. Perusperiaatteena ja kirkkohallituksen ohjeistuksessa on ollut se, että tämän
kaltaisia kohteita on avustettu Kirkon Ulkomaanavun ja Katastrofirahasto kautta. Syynä on myös
se, että silloin pystytään parhaiten varmistamaan, että kerätty kolehti todistetusti kohdentuu
nimettyyn kohteeseen ja tarkoitukseen. Seurakunnalla ei ole resursseja varmistaa kysymyksessä
olevan kohteen taloudenhoitoa ja varojen käyttöä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tällä kertaa Lohjan seurakunta ei myönnä avustusvaroja
Sciclin Metodistiseurakunnan vapaaehtoisvoimin toimivalle pakolaiskeskukselle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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164. HENKILÖSTÖASIA
165. KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO SAIRAALAPASTORIN VIRAN TÄYTÖSTÄ
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana sairaalapastorin virka. Viran täyttää Espoon
hiippakunnan tuomiokapituli seurakunnan lausunnon perusteella.
Sairaalapastorin virasta julkaistiin seuraava hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi.

Lohjan seurakunnassa on haettavana
SAIRAALAPASTORIN VIRKA
Virka vapautuu 1.10.2018 lukien. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli täyttää viran.
Sairaalapastorin tehtävänä on kehittää Lohjan seurakunnan sairaalasielunhoitotyötä ja
toimia sovituissa hoivayksiköissä potilaiden, omaisten, läheisten ja henkilökunnan
sielunhoitajana osana ihmisten kokonaisvaltaista hoitoa. Tehtäviin kuuluu myös
sairaalasielunhoitoon liittyvien kirkollisten toimitusten hoitaminen, hengellisten
tilaisuuksien järjestämisestä huolehtiminen sekä henkilökunnan työn tukeminen. Lohjan
seurakunnassa on yksi kokoaikainen sairaalapastorin virka. Lisäksi sairaalasielunhoitoon
on osallistunut yksi pastori noin 50 %:n työpanoksella.
Sairaalapastorin viran pätevyysvaatimuksena on kelpoisuus vakinaiseen papin virkaan,
kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen
välittömästi viran vastaanottamisen jälkeen. Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään
henkilökohtaista soveltuvuutta, joka todetaan soveltuvuusarvioinnilla. Arvostamme
sairaalasieluhoidollista osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä
kehittämisosaamista.
Virkaan valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon
konfirmoitu jäsen. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL 6:17: §:n mukainen
kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valittavan tulee esittää lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602 mukaan ja sen tehtäväkohtainen
peruspalkka on 3183 euroa/kk. Lopullinen palkkaus määräytyy peruspalkan lisäksi myös
virkaan valittavan mahdollisesta vuosisidonnaisesta palkanosasta.
Tehtävään ilmoittaudutaan 20.8.2018 klo 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella
KirkkoHR -palvelun kautta osoitteessa sakasti.evl.fi/työpaikat. Ilmoittautumiseen liitetään
Liitetiedosto-kohdassa nimikirjaote tai ansioluettelo, mikäli nimikirjaotetta ei ole
saatavilla.
Haastattelut toteutetaan maanantaina 3.9.2018. Haastatteluun valituille ilmoitetaan
tarkempi ajankohta. Haastattelujen jälkeen osa hakijoista lähetetään
soveltuvuusarviointiin.
Tiedusteluihin vastaavat kirkkoherra Juhani Korte, puh. 040 753 5202,
juhani.korte@evl.fi. ja notaari Pilvi Keravuori 050 462 8616.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 26 hakemusta. Hakemukset vastaanotettiin sähköisen
KirkkoHR–palvelun kautta.
Hakemusten perustella päätettiin kutsua haastatteluun seuraavat 3 hakijaa:
•
Anna-Maija Lakomaa
•
Erica Stick
•
Sarri Päiväsaari-Vestenius
Haastattelut olivat maanantaina 3.9.2018. Kirkkoneuvoston nimeämään haastattelutyöryhmään
kuuluivat kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä luottamushenkilöstä
Anna-Mari Kaskinen, Tuula Tuominen ja Iris Virkkilä.
Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti yksimielisesti lähettää kaikki kolme hakijaa
kirkkohallituksen johtavan sielunhoidon asiantuntijan Virpi Sipolan haastateltaviksi. Lisäksi Sarri
Päiväsaari-Vestenius ja Erica Stick lähetettiin psykologi Henry Honkasen (Arena Nova Oy)
suorittamaan soveltuvuusarvointiin. Anna-Maija Lakomaalla todettiin olevan voimassa oleva
soveltuvuusarviointi, joten hänen kohdallaan arviointia ei ollut tarpeen tehdä. Haastattelut ja
soveltuvuusarvioinnit olivat 14.9.2018.
Raportit niistä saadaan 20.9.2018, jonka jälkeen
haastattelutyöryhmä valmistelee esityksen tuomiokapitulille lähetettäväksi lausunnoksi. Esitys
tuodaan kokoukseen.

Asian valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
LIITE 3

Hakijayhteenveto (esillä kokouksessa)

Käsittely: Hallintosihteeri Katri Stick poistui käsittelyn ajaksi. Syy:perhesuhde.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää Espoon tuomiokapitulille lähetettävästä lausunnosta kokoukseen
tuotavan esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Haastattelujen ja soveltuvuusarviontien pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella
työryhmän yksimielinen ehdotus on, että sairaalapastorin virkaan valitaan Lohjan seurakunnan
kappalainen Anna-Maija Lakomaa. Hän on suorittanut sairaalasielunhoidon
erikoistumiskoulutuksen ja hänellä on usean vuoden työkokemus sairaalasielunhoidosta Lohjan
alueella.
Koeaikaa ei ole tarpeen asettaa, koska Anna-Maija Lakomaa on jo Lohjan seurakunnan
palveluksessa ja on työskennellyt nykyisessä virassaan osittain sairaalasielunhoidon tehtävissä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että
1) viranhoitomääräys Lohjan seurakunnan sairaalapastorin virkaan annetaan pastori Anna-Maija
Lakomaalle 1.11.2019 lukien
2) Anna-Maija Lakomaalle ei aseta koeaikaa
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää
3) määritellä Anna-Maija Lakomaan tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.11.2018 lukien 3183,80
€/kk vaativuusryhmässä 602
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
Ote: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
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HAASTATTELUTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
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Lohjan seurakunnan I seurakuntapastorin virka on vapautunut 1.5.2018 lukien edellisen
viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Avointa virkaa hoitaa kuluvan vuoden
loppuun asti pastori Piia Korpijaakko.
Virka esitetään täytettäväksi avoimen hakuprosessin kautta. Viran täyttö toteutetaan yhteistyössä
Espoon tuomiokapitulin kanssa. Tavoitteena on, että vakinainen viranhaltija voisi aloittaa
tehtävässä 1.1.2019 lukien.
KL 6:11§:n mukaisesti tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan

seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on
varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä
sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.

I seurakuntapastorin pääasiallisena tehtävänä on jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
toimittaminen ja muu yleinen seurakuntatyö. Viran erityisenä painopisteenä on aikuistyö ja siihen
liittyvän vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.
Virkaan valittavalla tulee olla suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys
terveydentilastaan (KL 6:16 §) ja RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Hakuprosessissa huomioidaan pappisvihkimyksen saaneet henkilöt sekä pappisvihkimystä
hakevat teologian maisterit. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia
yhteistyötaitoja sekä halua työskennellä yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan (tehtäväkohtainen peruspalkka on
3058,40 €/kk). Lopullinen palkkaus määräytyy peruspalkan lisäksi myös virkaan valittavan
mahdollisesta vuosisidonnaisesta palkanosasta. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä KL
6:17: §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.
Viran hakuilmoitus julkaistaan KirkkoHR-palvelussa. Hakuaika on 26.9.- 19.10.2018.
Haastattelut järjestetään 29.10.2018. Kirkkoneuvosto päättää tuomiokapitulille annettavasta
lausunnosta 6.11.2018.
Haastatteluja varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Siihen esitetään nimettäväksi
kirkkoherra Juhani Korte, johtava kappalainen Raimo Kuismanen, henkilöstöpäällikkö Katri
Lahtiluoma sekä 1-2 neuvoston valitsemaa luottamushenkilöä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että
se julistaa haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä Lohjan seurakunnan I seurakuntapastorin
viran, ja että viran painopiste on aikuistyössä ja siihen liittyvässä vapaaehtoistoiminnassa
2. nimetä haastattelutyöryhmään kirkkoherra Juhani Kortteen, johtava kappalainen Raimo
Kuismaseen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä 1-2 neuvoston valitsemaa jäsentä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

25.9.2018

§

Sivu

166

216

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1. esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että
se julistaa haettavaksi ilmoittautumismenettelyllä Lohjan seurakunnan I seurakuntapastorin
viran, ja että viran painopiste on aikuistyössä ja siihen liittyvässä vapaaehtoistoiminnassa.
2. nimetä haastattelutyöryhmään kirkkoherra Juhani Kortteen, johtava kappalainen Raimo
Kuismaseen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä Simo Jouhen ja Leena Saaren.

Täytäntöönpano
Ote: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
Tiedoksi: Haastattelutyöryhmään valitut

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

25.9.2018

§

Sivu

167

217

167. HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

25.9.2018

§

Sivu

168

218

168. VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on vapautunut 17.9.2018 alkaen edellisen viranhaltijan
siirryttyä toisen työantajan palvelukseen. Avointa virkaa hoitaa kuluvan vuoden loppuun asti
lastenohjaaja Taina Mamia.
Varhaiskasvatuksenohjaajan virka esitetään täytettäväksi ja hakuprosessi toteuttavaksi lokakuun
aikana. Tavoitteena on, että uusi viranhaltija voisi aloittaa tehtävässä vuoden 2019 alussa.
Varhaiskasvatuksen ohjaajan pääasiallisena tehtävänä on päiväkerho- ja pyhäkoulutyön
organisointi ja kehittäminen sekä päivähoitoyhteyksien koordinointi. Lisäksi tehtävänkuvaan
sisältyy tarvittaessa johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaistaminen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124)
mukainen tutkinto/ sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK tai
piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.
Viranhaltijalta edellytetään valmentavaa, innostavaa ja rohkeasti kehittävää työotetta, sekä halua
kehittyä osana tiimiä. Tehtävä edellyttää lisäksi joustavuutta ja erinomaisia yhteistyötaitoja.
Kokemus tapahtumien ja ryhmien organisoinnista sekä hyvät tietotekniset valmiudet katsotaan
hakijan eduksi.
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 (tehtäväkohtainen peruspalkka 2363,13 €/kk).
Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka
suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu
jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Valinnassa voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.
Hakuilmoitus julkaistaan sähköisessä KirkkoHR –palvelussa. Hakuaika on 26.9.- 19.10. 2018.
Haastattelut järjestetään tiistaina 23.10.2018 klo 14 alkaen. Kirkkoneuvosto päättää valinnasta
6.11.2018.
Haastattelutyöryhmään esitetään nimettäväksi johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Riina
Nissinen, varhaiskasvatuksen pastori Paula Miettinen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä
1-2 kirkkoneuvoston nimeämää edustajaa.

Asian valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 19.10.2018
2. nimetä haastattelutyöryhmään johtavan varhaiskasvatuksen ohjaaja Riina Nissisen,
varhaiskasvatuksen pastori Paula Miettisen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä 1-2
kirkkoneuvoston nimeämää edustajaa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

25.9.2018

§

Sivu

168

219

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1. julistaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 19.10.2018
2. nimetä haastattelutyöryhmään johtavan varhaiskasvatuksen ohjaaja Riina Nissisen,
varhaiskasvatuksen pastori Paula Miettisen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä
Merja Eräpolun ja Saila Sutisen.

Täytäntöönpano
Tiedoksi: Työryhmään valitut

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

25.9.2018

Sivu
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220

169. HENKILÖSTÖASIA
170. HENKILÖSTÖASIA
171. HENKILÖSTÖASIA
172. HENKILÖSTÖASIA
173. ALUENEUVOSTOJEN, TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
• Pusulan alueseurakunnan pöytäkirja 4/2018
• Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 3/2018
• Sammatin alueseuvoston pöytäkirja 4/2018

LIITE 11
LIITE 12
LIITE 13

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

25.9.2018

§

Sivu

174

225

174. HENKILÖSTÖASIA
175. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
• Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 18.9.2018
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/@Bin/607821/tuomiokapitulin+päätökset+2018_9_1809.pdf
• Seurakuntavaalien tilannekatsaus
•
4.11. messun jälkeen pidetään vaalipaneeli.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

25.9.2018

§

Sivu

176-177

229

176. MUUT ASIAT
KPMG:n asiakastiedote: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sulautuu emoyhtiöönsä KPMG Oy
Ab:hen 31.12.2018
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ja KPMG Oy Ab:n hallitukset hyväksyivät 21.8.2018
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sulautuu emoyhtiöönsä
KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018. Taustana sulautumiselle on JHT-lain (laki julkishallinnon ja talouden tilintarkastuksesta), tilintarkastuslain ja kuntalain uudistukset sekä konsernirakenteen
selkiyttäminen.
1.1.2016 voimaan tulleen JHT-lain siirtymäsäännöksen myötä JHTT-yhteisönä toimimisen
hyväksyminen on voimassa enintään viisi vuotta lain voimaantulosta. Tämän jälkeen JHTTyhteisönä toimimisen hyväksyminen lakkaa. 1.1.2016 voimaan tulleen tilintarkastuslain mukaan
JHT-, HT- ja KHT-tarkastajat työskentelevät tilintarkastusyhteisössä, jolloin erillisiä KHT-yhteisöjä
ja JHTT-yhteisöjä ei tarvita. Saman lain siirtymäsäännöksessä todetaan, että mikäli muussa laissa
tai asetuksessa säädetään JHTT-tilintarkastajan tai JHTT-yhteisön valinnasta, voidaan lain
voimaan tultua valita JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön nimeämän
päävastuullisen tilintarkastajan tulee tällöin olla JHT- tai JHTT-tilintarkastaja.
Aikaisemmin JHTT-yhteisönä toiminut KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy rekisteröitiin
tilintarkastus-yhteisöksi 5.12.2017. Nykyisen kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tilintarkastajaksi
tulee valita tilintarkastusyhteisö, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTtilintarkastaja. Vastaavasti kirkkolain 15 luvun 4 §:n mukaisesti evankelisluterilaisten
seurakuntien tilintarkastukseen sovelletaan JHT-lakia.
Sulautumisessa kaikki tilintarkastussopimukset siirtyvät KPMG Oy Ab:n hoidettavaksi ja
sulautumisen jälkeen KPMG Oy Ab:n 17 JHT, KHT -tarkastajaa, 7 JHT, HT -tarkastajaa, 1 JHTTtarkastaja, 22 HT-tarkastajaa ja 103 KHT-tarkastajaa sekä eri alojen asiantuntijat palvelevat
jatkossa kaikkia julkishallinnon asiakkaita. Sulautuminen ei edellytä erillisiä päätöksiä tai uusia
sopimuksia, mutta asia voidaan merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan tai vastaavan
pöytäkirjaan. Tarkastuslautakunta voi harkitessaan tiedottaa kuntien/kaupunkien/kuntayhtymien
tytäryhteisöjä.
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen.

177. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:17.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

