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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleiksi piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 378.

60.

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. Hyväksyttiin
asioiden käsittelyjärjestys.

61.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Segerin ja Veera Rutin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

12.4.2016

62.

HENKILÖSTÖASIA

63.

SEURAKUNNAN OMISTAMAN RIVITALO-OSAKKEEN MYYNTI

Sivu

62

75

Seurakunta omistaa asunto-osakkeen (2h+kk+s, 54,0 m², osakkeet 195 – 248) Virkkalan
Karhuntie -nimisessä asunto-osakeyhtiössä. Asunto on hautainhoitorahaston omaisuutta ja se
ollut vuokralla. Asunto vapautui asukkaan käytöstä helmikuussa 2016.
Talo on valmistunut vuonna 1983, ja asunto vaatisi remonttia. Asunto on jokseenkin
alkuperäisessä kunnossa, jolloin remontin kustannukset nousisivat melko suuriksi. Myös
taloyhtiöllä on suunnitteilla talon ulkopuolisia korjaustöitä. Em. seikkojen valossa olisi hyvä
tässä vaiheessa miettiä, myydäänkö asunto.
Rivitaloyhtiö sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä Virkkalan keskustaa.
Asunnon myynnistä tehdään myyntitoimeksiantosopimus kiinteistönvälitystoimiston kanssa.
Asunto myydään parhaimman tarjouksen antaneelle taholle. Tarjouskilpailun jälkeen kauppa
tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ennen varsinaista kaupantekoa.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että seurakunnan omistama asunto-osake (2h+kk+s, 54,0 m², osakkeet 195-248) Virkkalan
As Oy Karhuntie -nimisessä taloyhtiössä laitetaan myyntiin.
2. että asunnon myynti annetaan kiinteistönvälitystoimiston tehtäväksi.
3. että kauppa tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin kiinteistöpäällikön päätösesityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paul Packalén jätti seuraavan eriävän mielipiteen:
”Vastustan myyntiä, koska katson että rivitalo-osakkeen myynti tulee laskemaan Lohjan
seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitusten tuottoa pitkällä tähtäimellä, ellei tilalle
hankita vastaavaa sijoitusta.”
Lohjalla 12.4.2016
Kirkkoneuvoston jäsen vp.
Paul Packalén
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AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN APUOMENA RY:N / LAURENTIUSLÄHIMMÄISPALVELUN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINAATTORIN
PALKKAUSKUSTANNUKSIIN VUODELLE 2016
Apuomena ry. on toimittanut kirkkoneuvostolle avustusanomuksen, jossa yhdistys anoo Lohjan
seurakunnalta 10.000 euron avustusta vuodelle 2016. Avustusmääräraha käytetään Laurentiuslähimmäispalvelun koordinaattorin palkkaukseen.
Lohjan seurakunta on myöntänyt vuosittaista toiminta-avustusta Apuomena ry:n puitteissa
toimivan Laurentius -lähimmäispalvelun toiminnan rahoittamiseen vuodesta 2007 alkaen.
Vuosina 2009 – 2013 avustussumma on ollut 10.000 € /vuosi. Vuoden 2014 talousarvoissa
määrärahoja supistettiin seurakunnan taloustilanteen tiukkenemisen johdosta.
Myönnetty avustus oli 7.500 €.
Vuoden 2016 budjettia laadittaessa Apuomenan toiminta-avustukseen on varattu 7.350 euron
määräraha, koska kulusäästöjen tavoite oli – 2 %:ia. Apuomenan määrärahavaraus sisältyy
Lohjan seurakunnan diakoniatyön kustannuspaikan 1012410000 kulutilin varaukseen 375000 muut tuet ja avustukset.
Apuomena ry:n avustushakemus on otettu Lohjan seurakunnan yleiseen avustuksien
myöntämisprosessiin mukaan 2012 alkaen. Aiemmin avustuksen myöntämisestä on päätetty
diakoniatyön työalalla.
LIITTEET 1

Apuomena ry/ Laurentius -lähimmäispalvelun vuoden 2016
toimintaa koskeva avustusanomus
Apuomenan vuosisuunnitelma vuodelle 2016
Tulosraportti 1.1.-30.10.2015
Ray:n avustuspäätös vuodelle 2015 ja ohjeellinen suunnitelma vuosille
2016-2017
Hakemus Ray:lle vuotta 2016 koskien

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää Apuomena ry/ Laurentius -lähimmäispalvelun toimintaan 7.350 € avustuksen
vuodelle 2016
2.

edellyttää, että Apuomena ry toimittaa vuoden 2015 toimintakertomuksen ja selvityksen
vuonna 2015 avustuksen käyttämisestä myönnettyyn tarkoitukseen,

3.

valtuuttaa taloustoimiston suorittamaan avustuksen maksatuksen avustuspäätöksen tultua
lainvoimaiseksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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65. 51 LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
Seurakuntamme on perinteisesti lähettänyt vuosikokousedustajat eri lähetysjärjestöjen
vuosikokouksiin.
Asiaa on valmistellut Kantaseurakunnan osalta lähetyksen aktiivisista
toimijoista koostuva työryhmä. Aikaisemmin tämän valmistelun pohjalta on kirkkoneuvosto
tehnyt ratkaisunsa. Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin, edustajien valinta tuodaan jo etukäteen,
jolloin asia voidaan paremmin valmistella ja huomioida myös mahdollinen alueseurakuntien
edustajien valinta. Vasta kokouskutsun saatuamme jää valmistautuminen kohtuuttoman
lyhyeksi.
Lähetystyöryhmä esittää seurakunnastamme seuraavia edustajia ja korostaa esittävänsä
seuraavia henkilöitä nimettäväksi. tämän lisäksi he esittävät, että alueseurakunnista tuli
edustajat sekä Lähetysyhdistys Kylväjän, Suomen Lähetysseuran että Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen vuosikokouksiin.
Lähetystyöryhmä esittää seuraavasti:
Suomen Pipliaseura: 21.-22.5. La klo 12–14 Vuosikokous. Hyvinkää, Seurakuntakeskus
juhlasali, 2. krs. NINA BOIJE
Sanasaattajat (SANSA): 21.5. – 22.5. Medialähetyspäivät Lappeenrannassa. TENHO
TIILIKAINEN
Suomen Lähetysseura (SLS): La 11.6. klo 13.00–16.00, Vihdin kirkko. 4 edustajaa Lohjalta.
ESA SOHLBERG, NINA BOIJE + 2 alueilta
Lähetysyhdistys Kylväjä: 17.-19.6. Lähetyksen kesäpäivät Porissa. ALUE (jos ei löydy, ALLI
BRUMMER)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY): 1.-3.7. Evankeliumijuhla. La aamupäivällä
Sleyn jäsenkokous. ALUE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL): Syksyllä. ALLI BRUMMER
SEKL järjestää lisäksi kesäpäivät 1.-3.7., jonka yhteydessä on kutsutilaisuus seurakuntien
edustajille: TENHO TIILIKAINEN JA ALLI BRUMMER
Alueseurakunnista ei ole tullut esityksiä edustajista esittelijälle 15.3.2016 mennessä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee kaksi edustajaa esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen,
3. valitsee edustajan Lähetysyhdistys Kylväjä vuosikokoukseen ja
4. valitsee edustajan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikokoukseen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.4.2016

§

Sivu

65

79

Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee kaksi edustajaa esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen,
3. valitsee edustajan Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikokoukseen ja
4. jättää Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen edustuksen tuomisen
huhtikuun kirkkoneuvoston kokoukseen
Kirkkoneuvoston päätös:
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee Kaisa Aarnion ja Päivi Segerin esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen,
3. valitsee Alli Brummerin Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikokoukseen
4. jättää Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen edustuksen tuomisen
huhtikuun kirkkoneuvoston kokoukseen
*******
SUOMEN LUTERILAISEN EVANKELUMIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN
VALINTA
Edellisessä kokouksessa SLEY:n vuosikokousedustajan valinta sovittiin päätettäväksi tässä
kokouksessa. Lähetyksen työryhmä esitti, että edustus valittaisiin jostakin
alueseurakunnista.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee vuosikokousedustajan 1.-3.7.2016 vuosikokoukseen.
Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee Kaisa Aarnion ja Liisa Mantereen esitettyjen lisäksi Suomen
Lähetysseuran vuosikokoukseen,
3. valitsee edustajan Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikokoukseen ja
4. valitsee Birgitta Silvennoisen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikokoukseen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN POIKIEN JA TYTTÖJEN – PTK RY:N VARSINAISEEN
LIITTOKOKOUKSEEN
Suomen Ev.-lut Seurakuntien Lapsityönkeskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK
ry:n ja Nuorten Keskus ry ovat valmistelleet hallituksissaan yhdistymistä. Ylimääräinen
liittokokous pidetään Helsingissä ma 18.4.2016 klo 15.00. Kokouksessa käsitellään järjestöjen
yhdistyminen ja lakkauttamiset.
Kirkkoneuvoston on hyvä valita kokoukseen seurakunnan edustaja.
LIITE 2 Kutsu, esityslista, yhdistyssopimus, ennakkotarkastetut säännöt ja
organisaatiokaavio

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Lohjan seurakunnan edustajan PTK: ry:n varsinaiseen liittokokoukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsee Saila Sutisen Lohjan seurakunnan edustajaksi PTK: ry:n varsinaiseen
liittokokoukseen.
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KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELTEN LASKIJOIDEN VALINTA
Lohjan seurakunnan luottamushenkilöt yhdessä Lohjan kaupungin luottamushenkilöiden kanssa
ovat perinteisesti laskeneet seppeleet Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten muistopäivänä Lohjan
hautausmailla oleville muistomerkeille erityisen protokollan mukaisesti.
Pääperiaatteena on, että kirkkoneuvosto valitsee Pyhän Laurin ja Virkkalan hautausmaille
seppeleen laskijat ja alueseurakuntien alueneuvostot omille hautausmailleen.
Nyt tässä kokouksessa tulisi valita seppeleen laskijat Kaatuneitten muistopäivälle 15.5.2016.
LIITE

3

Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Kaatuneitten muistopäivän 15.5.2016 seppeleen laskijat Pyhän Laurin
ja Virkkalan hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsee Kaatuneitten muistopäivän 15.5.2016 seppeleen laskijoiksi Paul
Packalénin Pyhän Laurin ja Simo Jouhen Virkkalan hautausmaille.
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LASTENOHJAAJAN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN
Varhaiskasvatuksessa on vapautunut irtisanoutumisen seurauksena yksi vakinainen
kokoaikainen (38,25 h/vko) lastenohjaajan toimi. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa sijainen, jonka
työsuhde päättyy 23.6.2016.
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto esittää vapautuneen vakanssin täyttämistä,
jotta päiväkerho- ja perhekerhotoiminta koko seurakunnan alueella voidaan turvata. Syksyn
aikana työalalle tulee jo yhden henkilön vähennys, joka väistämättä vaikuttaa työalan
toimintaan.
Tarkoituksenmukaista olisi täyttää toimi talon sisäisellä haulla, koska seurakunnassa
työskentelee tällä hetkellä useampi tehtävään sopiva lastenohjaaja osa-aikaisessa tai
määräaikaisissa työsuhteissa. Linjauksen mukaisesti edellytyksenä on, että tehtävään valittava
sitoutuu suorittamaan oppisopimuskoulutuksella lastenohjaajan perustutkinnon.
Sisäinen hakumenettely on mahdollinen työsuhteisen henkilöstön kohdalla. Työsopimuslaki
edellyttää, että työantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan työpaikalla omaksutun
käytännön mukaisesti, koska osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä täytyy olla samat
mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla ja kokoaikaisilla työntekijöillä.
Vapautuvasta lastenohjaajan toimesta on tarkoitus ilmoittaa sähköpostitse sekä suullisesti
lastenohjaajien yhteisessä kokoontumisessa.
Ennen
toimen
täyttämistä
on
aiheellista
järjestää
hakijoiden
haastattelut.
Haastattelutyöryhmään esitetään nimettäväksi johtava varhaiskasvatuksenohjaaja Elina Kaarto,
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemat 1-2
edustajaa.
Päätösesitys valittavasta henkilöstä tuodaan seuraavaan kokoukseen.
Lapsivaikutusten arviointi:
Lastenohjaajien lukumäärä on suoraan suhteessa lapsiperheille järjestettävän toiminnan
määrään. Nyt rekrytoitavan ohjaajan työpanosta tarvitaan ylläpitämään olemassa olevaa
toimintaa lapsille ja perheille nykyisessä laajentuneessa seurakunnassa.

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) antaa luvan lastenohjaajan kokoaikaisen työsuhteisen toimen täyttämiseen sisäisellä haulla
2) nimetä lastenohjaajan valintaa varten perustettavaan haastattelutyöryhmään johtavan
varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarron, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä 1-2
kirkkoneuvoston edustajaa
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää
1) antaa luvan lastenohjaajan kokoaikaisen työsuhteisen toimen täyttämiseen sisäisellä haulla
2) nimetä lastenohjaajan valintaa varten perustettavaan haastattelutyöryhmään johtavan
varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarron, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä Sari
Kortteen ja Saila Sutisen.

Täytäntöönpano
Tiedoksi Elina Kaarto, työryhmään valitut
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HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti suuremmissa seurakuntatalouksissa tulisi laatia
vuosittain henkilöstötilinpäätös/-kertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastellaan sanallisen
kerronnan, taulukoiden ja kuvioiden sekä tunnuslukujen avulla.
Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle (päättäjille),
henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportin tarkoituksena on tarjota yhteinen tietopohja
henkilöstöasioista ja työyhteisön kehittämisestä käytävään keskusteluun. Lisäksi se mahdollistaa
henkilöstövoimavarojen huomioon ottamisen toimintaa ja taloutta suunniteltaessa.
Lohjan seurakunnassa on laadittu henkilöstökertomus osana tilinpäätöstä vuodesta 2006
lähtien. Vuoden 2015 henkilöstökertomus on laajentuneen Lohjan seurakunnan kolmas.
Kertomus noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.
Lohjan seurakunnan henkilöstöä kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2015:














Henkilöstön kokonaismäärä 121, joista vakinaisia 104 ja määräaikaisia 17
Kausityöntekijöitä hautausmailla 60
Kantaseurakunnassa työskenteli 93 henkilöä, alueseurakunnissa 28 henkilöä
Vapaaehtoisia noin 700, eniten musiikkitoiminnassa ja diakoniatyössä
Seurakuntatyötä teki 58 % henkilöstöstä
Keski-ikä 47,7 vuotta
Henkilöstöä eniten ikäryhmässä 50-55 –vuotiaat (29 hlöä)
Naisia 72,7 %, miehiä 27,3 %
Vakinaisen henkilöstön poistuma oli 9 henkilöä, vakinaiseen palvelukseen tuli 3 uutta
henkilöä
Seuraavan viiden vuoden (2016 - 2020) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 17 % (20
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä
Henkilöstökulut olivat 63 % seurakunnan toimintakuluista
Työterveyshuollon kustannukset laskivat 22 % edellisestä vuodesta
Sairauspoissaolot vähenivät 14,7 % edellisestä vuodesta

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajien kanssa
kokouksessa 16.4.2016.
LIITE 4 Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2015 (erillinen)
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) hyväksyä Lohjan seurannan vuoden 2015 henkilöstökertomuksen
2) antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano

Tiedoksi kirkkovaltuusto

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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TALOUSSUUNNITTELIJAKSI
Lohjan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtävänkuvia on
tarkistettu
pääkirjanpitäjän eläkkeelle siirtymisen johdosta. Pääkirjanpitäjän virkaa ei täytetä, vaan
tehtävien hoito järjestetään talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäväjakoa
tarkistamalla. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuden myötä talous- ja henkilöstöhallinnon
työntekijöiden tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi, koska vastuu varsinaisesta kirjanpidosta
ja palkanlaskennasta on siirtynyt Kirkon palvelukeskukselle.
Suurin osa pääkirjanpitäjän nykyisistä kirjanpidon ja talousseurannan tehtävistä siirtyy
henkilöstösihteeri Outi Virtasen tehtävänkuvaan. Lisäksi tehtävään kuuluu tilinpäätöksen ja
talousarvion valmisteluun liittyviä tehtäviä, joita Outi Virtanen on käytännössä hoitanut jo
vuodesta 2014 lähtien. Tehtävä sisältää edelleen myös henkilöstöhallinnon töitä sekä Kipayhteyshenkilön tehtävät.
Henkilöstösihteeri Outi Virtasen tehtävän sisältö painottuu jatkossa enemmän taloushallinnon
tehtäviin. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista muuttaa viran nimike sekä viranhaltijan
esimies. Parhaiten tehtävän nykyistä sisältöä kuvaa taloussuunnittelija –nimike, joka on
yleisesti käytössä seurakunnissa. Koska taloushallinto on hallintojohtajan vastuualuetta,
taloussuunnittelijan esimiehenä toimii hallintojohtaja.
Tehtävänkuvan muutoksesta on kuultu Outi Virtasta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Viran tehtävänkuvaus on päivitetty kehityskeskustelun yhteydessä.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa henkilöstösihteerin viran
nimikkeen taloussuunnittelijaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston esityslistalle

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
72.

12.4.2016

§

Sivu

72

88

HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKAN MÄÄRÄYTYMINEN
Kirkkoneuvosto on keväällä 2015 hyväksynyt hautaustoimen kausi- ja kesätyöntekijöiden
palkanmääritystä koskevat yleiset periaatteet (KN 17.3.2015/§ 48). Näihin periaatteisiin
esitetään muutamia täsmennyksiä.
Hautausmaan kausityöntekijät (6 kk:n työsuhteet) ovat kuukausipalkkaisia ja palkkauksessa
sovelletaan tehtävän vaativuuden arviointiin pohjautuvaa kirkon yleistä palkkausjärjestelmää.
Lyhytaikaisten (1-4 kk) hautaustoimen kesätyöntekijöiden palkka maksetaan tuntipalkkana.
Aikaisemman päätöksen mukaan kuukausipalkkaisten kausityöntekijöiden tehtävät oli sijoitettu
kolmeen eri vaativuusryhmään (201, 202, 301) ja peruspalkaksi oli määritelty kyseisen
vaativuusryhmän vähimmäispalkka.
Periaatteiden soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella tarkoituksenmukaista olisi, että
kuukausipalkkaisten kausityöntekijöiden palkan määrittelyssä olisi nykyistä enemmän väljyyttä,
jotta hautausmaiden kausiluotoisiin tehtäviin saataisiin palkattua myös puutarha-alan
ammattilaisia.
Esitettävien täsmennettyjen periaatteiden mukaisesti hautausmaiden kuukausipalkkaisten
kausityöntekijöiden tehtävät sijoitetaan vaativuusryhmien 201-401 välille ja peruspalkka
määritellä tehtävästä riippuen kyseisen vaativuusryhmän euromääräisen haitarin sisällä.
Vaativuusluokitukseen on otettu uutena mukaan myös vaativuusryhmä 401, joka mahdollistaa
viheralan ammattilaisten palkkaamisen vastuullisempiin, ammattiosaamista vaativiin tehtäviin.
Vaativuusryhmässä 401 osaamiskriteerinä on ammatillinen koulutus tai tutkinto. Alemmissa
vaativuusryhmissä (200 ja 300 sarja) ei edellytetä ammattitutkintoa.
LIITE 6 Kausi- ja kesätyöntekijöiden palkat 2016
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
hyväksyä hautausmaan kausityöntekijöiden palkanmääritystä koskeviin periaatteisiin tehdyt
muutokset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Tiedoksi palkanlaskenta/Gerd Hallén
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Seurakuntapastori Erkki Taivainen on ilmoittanut Espoon tuomiokapitulille siirtyvänsä eläkkeelle
1.9.2016 lukien. Erkki Taivainen on alustavasti informoinut kirkkoneuvostoa asiasta jo
helmikuussa. Kirkkoneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun ja antoi luvan viran vakinaiselle
täyttämiselle (KN 16.2.2016/§28). Erkki Taivaisen tehtäväalueena on ollut Virkkalan aluetyö ja
aikuistyö. Papiston työnjakoa uudistetaan rekrytoinnin yhteydessä.
Vapautuvan viran täyttöprosessi käynnistyy sen jälkeen, kun tuomiokapituli on myöntänyt Erkki
Taivaiselle eron virasta. Kapitulin seuraava istunto on 28.4.2016.
Kirkkojärjestyksen 6:33§:n mukaan tuomiokapituli määrää seurakuntapastorin virkaan
hiippakuntaan kuuluvan sopivan papin. Ennen määräyksen antamista tuomiokapitulin on
annettava seurakunnalle tilaisuus antaa lausunto. Seurakunta voi halutessaan etsiä virkaan
henkilöä ilmoituksen avulla. Seurakunta myös vastaa hakuprosessista sekä haastatteluista.
Tässä vaiheessa kirkkoneuvosto voi nimetä työryhmän haastatteluja varten. Alustavan
aikataulun mukaisesti virka tulee hakuun aikaisintaan toukokuussa ja haastattelut voisivat siten
ajoittua kesäkuun alkuun. Tällöin kirkkoneuvosto voisi kesäkuun kokouksessaan antaa kapitulille
lausunnon virkaan valittavasta henkilöstä.
Kuluvan vuoden aikana papiston kohdalla tulee täytettäväksi vielä ainakin yksi pidempiaikainen
sijaisuus. Olisi tarkoituksenmukaista että sama työryhmä toimisi haastattelijoina myös muissa
papiston rekrytoinneissa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
nimetä II seurakuntapastorin viran täyttöä valmistelevaan työryhmään
kirkkoherran Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä
kaksi kirkkoneuvoston edustajaa
2)
valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut
3)
valtuuttaa saman työryhmän toimimaan myös muissa papiston pitkäaikaisissa
rekrytoinneissa vuoden 2016 aikana

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
nimetä II seurakuntapastorin viran täyttöä valmistelevaan työryhmään
kirkkoherran Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä
kirkkoneuvoston edustajaa
2)
valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut
3)
valtuuttaa saman työryhmän toimimaan myös muissa papiston pitkäaikaisissa
rekrytoinneissa vuoden 2016 aikana. Työryhmää täydennetään alueseurakunnan
edustajalla, jos rekrytointi koskee alueseurakuntaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
nimetä II seurakuntapastorin viran täyttöä valmistelevaan työryhmään
kirkkoherran Juhani Kortteen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä
Kirsi Oksasen ja Anna-Mari Kaskisen
2)
valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut
3)
valtuuttaa saman työryhmän toimimaan myös muissa papiston pitkäaikaisissa
rekrytoinneissa vuoden 2016 aikana. Työryhmää täydennetään alueseurakunnan
edustajalla, jos rekrytointi koskee alueseurakuntaa.

Täytäntöönpano
Tiedoksi työryhmään valitut

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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Kokouspäivä
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 3/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.3.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase sekä
verohallinnolta saatu tieto verotulojen kertymästä maaliskuun loppuun ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 25,6 % ja toimintakulujen osalta 21,6
%. Verotulojen toteutuma maaliskuun loppuun on 28,4 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole
huomioitu vielä maaliskuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan
kuukauden 20. päivä. Maaliskuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä huhtikuun
20. päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää
kohtuullisen tarkkaa tietoa maaliskuun lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli
palkkakulut ja tuloerät eli verotulot ovat mukana nyt esitettävissä raporteissa.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto maaliskuun osalta on 749.683,54 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 0,7 %. Maaliskuun
verotilityksessä on peritty verotuskustannuksia 32.856,58 euroa. Tämän vuoksi vähennykset
ovat tavanomaista suuremmat. Verotuskustannukset peritään neljä kertaa vuodessa.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on 77.607,00
euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.
LIITTEET

7
8
9
10

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 3/2016.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.4.2016

§

Sivu

76

93

76.

HENKILÖSTÖASIA

77.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet 6/2016
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 15.3.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallintoti
edotteet-2015/
 Lohjan Parkinson-kerho
 Kazan

LIITE 11
LIITE 12

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
79. MUUT ASIAT
1) Kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola kertoi As Keskilohja Oy:n remontista, jossa seurakunnalla
on yhteensä 8 huoneistoa. Kiinteistössä on ollut vuotoja lattiakaivossa ja vuoto on levinnyt
yhden seurakunnan omistaman asunnon puolelle. Vakuutus korvaa vahinkoa vain osittain,
koska vakuutussumma on putkiston iän aiheuttaman ikäalennuksen vuoksi uushankintaarvoa huomattavasti alempi. Osa korjaustöiden kustannuksista kuuluu taloyhtiölle ja osa
osakkeen omistajalle eli seurakunnalle. Seurakunnan osuus korjaussummasta on arviolta
20 000,-, johon nyt pyydetään lupaa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa tekemään tarvittavan remontin.
2) Jäsen Kirsi Oksanen kertoi koosteen luottamusmiespäivistä 2.4.16 Kirkkonummella ja
samanlaista tilaisuutta toivottaisiin Lohjalle.
3) käyty läpi aikataulu koskien toimintasuunnitelmaprosessia

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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80. NUORTEN KESKUKSEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
Tänään saapui Nuorten keskuksen kutsu vuosikokoukseen 14.5.2016 klo 9.00 Tampereelle.
Kutsu ja taustamateriaali ovat saatavilla kokouksessa. Koska kirkkoneuvoston seuraava kokous
on vasta 17.5.2016, on tarkoituksenmukaista ratkaista tässä kokouksessa seurakunnan
edustaja kyseiseen kokoukseen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Nuorten Keskuksen vuosikokousedustajan:
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää, ettei lähetetä edustajaa, jollei saada vapaaehtoista edustajaa.

81. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

