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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Aila Saarinen avasi kokouksen ja Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Korte
piti alkuhartauden.

2.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8. luvun 5. §:n mukaan koolle puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa
ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä nimenhuudolla todetaan.
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää todeta
kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen
kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 35 varsinaista ja 6 varavaltuutettua
läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti postittamalla kutsu
asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan ilmoitustaululla vähintään viikon ajan
ennen kokousta ja ilmoittamalla kokouskutsu asialistoineen Länsi-Uusimaa -lehdessä, joten
kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä ole
määrätty ohje- tai johtosäännössä.
KL 25:3 §:n mukaan Kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on
seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti
nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina (klo 8.30-14.30)
30 päivän ajan alkaen 20.2.2012 ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.2.-20.3.2012.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Matti Kokkosen ja Sari Kortteen.

4.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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YLIPUUTARHURIN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖKSI
Ylipuutarhurin rekrytointiprosessin yhteydessä on noussut esille kysymys ylipuutarhurin viran
nimikkeen muuttamisesta hautaustoimen päälliköksi. Uusi nimike kuvastaisi paremmin tehtävän
sisältöä ja laajuutta ja olisi myös linjassa yhtymän tukipalvelujen muiden vastuuyksiköiden
johtavien viranhaltijoiden nimikkeiden kanssa.
Lohjan seurakuntayhtymän hautaustoimen vastuualueina ovat hautaustoimen tehtävät sekä
seurakuntayhtymän kiinteistöjen piha-alueiden hoito. Hautaustoimen johtavana viranhaltijana
toimii ylipuutarhuri. Ylipuutarhurin keskeisenä tehtävänä on vastata hautaus- ja puistotoimen
toiminnasta ja taloudesta sekä lainsäädännön noudattamisesta, hautausmaiden ja viheralueiden
suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta. Ylipuutarhuri toimii suorana esimiehenä
hautausmaiden työnjohdolle. Tehtävään kuuluu myös oman toimialan asioiden valmistelu ja
esittely yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Ylipuutarhurin viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva opistoasteen tutkinto tai
korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys seurakunnan ja hautaustoimen hallintoon, käytännön
kokemus toimialaan kuuluvista tehtävistä ja esimiestehtävistä.
Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston palveluista vastaaminen (esim. hautaoikeusiin liittyvät
asiat, hautaustoimilakiin ja kirkkolakiin liittyvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano) sekä
työalan esimiestehtävät ovat tänä päivänä suurin osa-alue ylipuutarhurin työtehtävistä.
Ylipuutarhuri -nimike viittaa perinteiseen puutarha-alaan ja voi antaa siten virheellisen mielikuvan
tehtäväkentästä ja siihen liittyvistä vastuista.
Hautaustoimen päällikkö –nimike on nykyään yleisesti käytössä suuremmissa seurakunnissa ja
seurakuntayhtymissä. Se on viime vuosina syrjäyttänyt monissa seurakuntatalouksissa
ylipuutarhuri- ja puistopäällikkö -nimikkeitä.
Yhtymän muita vastuuyksiköitä ovat kiinteistötoimi sekä henkilöstöpalvelut, joita johtavat
kiinteistöpäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Näin ollen hautaustoimen päällikkö olisi nimikkeenä
yhteneväinen nimikkeiden kanssa.
Edellä esitetyn perusteella esitetään ylipuutarhurin virkanimikkeen muuttamista hautaustoimen
päälliköksi. Viran nimikemuutoksesta ei aiheudu muutoksia työtehtäviin eikä palkkaukseen. Virka
sijoittuu vaativuusryhmään 602 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on kyseisen vaativuusryhmän
vähimmäispalkka (2972,42 €/kk).
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LIITE 1
Hautaustoimen päällikön tehtävänkuvaus
Asian valmistelu: Henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se muuttaa Lohjan seurakuntayhtymän ylipuutarhurin
viran nimikkeen hautaustoimen päälliköksi 1.3.2012 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

___________
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää muuttaa Lohjan seurakuntayhtymän ylipuutarhurin viran
nimikkeen hautaustoimen päälliköksi 1.3.2012 alkaen.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti muuttaa Lohjan seurakuntayhtymän ylipuutarhurin
viran nimikkeen hautaustoimen päälliköksi 1.3.2012 alkaen.
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KEHÄ-IT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN PURKAMINEN
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 11 /2011 13.12.2011 Kehä-IT aluekeskuksen toiminnan
jatkamista käsiteltiin seuraavasti:
Vuoden 2010 alusta lukien toimintansa aloittaneen 21 seurakuntatalouden yhteisen
tietohallintopalveluita tuottavan Kehä-IT aluekeskuksen jatkamisen edellytykset on asetettu
jäsenseurakuntien taholta toiminnassa esiintyneiden lukuisten ongelmien johdosta
kyseenalaisiksi. Aluekeskuksen kustannustaso suhteessa sen toimintaan ja tuottamiin palveluihin
on huomattavasti korkeampi kuin valtaosalla muista vastaavista evankelis-luterilaisten
seurakuntien IT-palvelukeskuksista. Täydellisesti liitettynä palvelin- ja ohjelmistovirtualisoituun
Citrix-ympäristöön ja laajan palvelutoiminnan piirissä on vasta kolme seurakuntataloutta. Muiden
18 seurakuntatalouden osalta liittymisaikataulu on toiminnan epävarmuustekijöiden vuoksi
edelleen avoin. Alla on ote Kehä-IT aluekeskuksen johtokunnan 5/2011 23.11.2011 kokouksen
esityslistatekstistä:
”Talousjohtaja on käynnistänyt kaksi selvitysprosessia edellisen johtoryhmän kokouksen jälkeen.
Toinen selvitysprosessi koskee Kehä-IT kustannusten saamista selvästi alhaisemmalle tasolle.
Tämän selvityksen on tehnyt projektipäällikkö Jukka Repo ja tulokset näkyvät tarkennetussa
talousarvioehdotuksessa. Toinen selvitysprosessi koskee Kehä-IT:n toiminnan mahdollista
jakamista muille kirkon IT-alueille. Perusteluna selvitysten käynnistämisen ovat Kehä-IT:n muita
IT-alueita korkeammat kustannukset ja koska Kehä-IT:n toiminta on jääty jälkeen alkuperäisestä
ja useasti korjatusta seurakuntien liitosaikataulusta. Myös kesällä 2011 hyväksytyn
projektisuunnitelman ”Perusta kalliolle” ja sen osaprojektien aikatauluista ollaan myöhässä.
Viimeisenä perusteluna ovat epäonnistuneet kilpailutukset Kehä-IT:n tietoliikenteen,
ylläpitopalveluiden ja konesalipalveluiden osalta.
Tekninen ympäristö (Citrix) on saatu melko valmiiksi ja vakaaksi. Nurmijärveltä ja Pornaisista ei
ole tullut viime aikoina tikettejä järjestelmää koskevista vioista/häiriöistä. Uusia seurakuntia
voitaisiin ryhtyä liittämään Kehä-IT alueeseen. Liitosaikataulusta piti laatia suunnitelma
johtokunnalle.
Kehä-IT:llä ei kuitenkaan ole riittävää omaa Citrix osaamista. Kehä-IT:n teknisen ympäristön 2010
ongelmien, jotka työllistivät ja rasittivat paljon it-henkilöstöä tehtiin johtoryhmässä
vakauttamispäätös, jolla siirrettiin talous- ja virasto-ohjelmistot ao. ohjelmatoimittajien (Rauhala,
Norlic, Innofactor) hostingpalveluun. Tällä päätöksellä toisaalta vähennettiin Citrixin tarvetta.
Kehä-IT:n tekninen ympäristö on erilainen kuin kaikkien muiden kirkon IT-alueiden. Tekniseen
ympäristöön ovat jäsenseurakunnat sijoittaneet paljon rahaa. Jos toiminta jaetaan muille ITalueille tulee Kehä-IT:lle alasajokustannuksia ja seurakunnille lisäkustannuksia tekniikan
saattamisesta yhteensopivaksi tulevaa mahdollista
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liitosympäristöä ajatellen. Paikallisia palvelimia tarvitaan viestinnän, tiedotuksen ja ehkä
kirkkohallituksen tulevien ympäristöjen aineistojen paikallisiin tallennuksiin. Tekniikan myynnistä ei
saada sijoituksia takaisin. Lähinnä myytävät komponentit tulevat
olemaan Expand-kiihdyttimet, toinen palomuurilaitteisto ja Järvenpään UPS-laitteisto.
Projektipäällikkö esittää ratkaisumallit.
Alustavaa keskustelua mahdollisuuksista jakaa Kehä-IT:n toimintaa muille IT-alueille on käyty
Espoon tietohallintopäällikön Erkki Heikkisen ja Tampereen tietohallintopäällikön Jukka Nyrhisen
kanssa. He olivat 2.11. Järvenpäässä esittelemässä IT-alueidensa toimintatapaa. Tilaisuuteen oli
mahdollisuus osallistua johtoryhmän jäsenillä, tietohallintopäälliköllä ja projektipäälliköllä.
Tilaisuudessa he toivoivat myös, että jakomahdollisuutta esitettäisiin muille lähialueen IT-alueille.
Talousjohtaja on tiedustellut Helsingin, Vantaan, Lahden, Kouvolan ja Rannikon IT-alueilta
mahdollisuutta ottaa vastaan uusia seurakuntia IT-alueisiinsa Kehä-IT:ltä. Tietohallintopäälliköt
ovat selvittäneet asiaa omalta johdoltaan. Lahden, Kouvolan ja Rannikon IT-alueet ovat
ilmoittaneet valmiudestaan ottaa lisää seurakuntia ja toimittaneet vastaavat kuvaukset
toiminnastaan kuin Espoo ja Tampere. Helsinki ja Vantaa ovat ilmoittaneet, etteivät voi tällä
hetkellä ottaa lisäseurakuntia vastaan.
Päätettäessä joko Kehä-IT:n jatkamisesta tai toiminnan jakamisesta muille IT-alueille tulee katsoa
myös kertakustannuksia pidemmälle asiaa ja tulevaisuuteen. Samoin on huomioitava, että muilla
IT-alueilla esim. Espoossa ja Tampereella on siirrytty liitosasioista toiminnan kehittämisasioihin.
Näitä ovat puhelinjärjestelmien yhtenäistämiset, toiminnan ohjaus ym. ohjelmien yhtenäistämiset”.
Kehä-IT:n johtokunnan päätöksenä 23.11. pidetyssä kokouksessa oli jatkaa selvitystyötä KehäIT- aluekeskuksen nykyisen toiminnan rationalisoimisesta ja kustannusten karsimisesta sekä
samanaikaisesti selvittää vaihtoehtoisesti kustannuksia nykyisen toiminnan lopettamisesta ja
jäsenseurakuntien siirtymisestä toisten aluekeskusten asiakkaiksi. Selvitystyön kestoksi voidaan
arvioida 1-2 kuukautta, jonka jälkeen kysymys toiminnan jatkamisesta otetaan uuteen käsittelyyn.
Lohjan seurakuntayhtymä on yksi suurimmista Kehä-IT-aluekeskuksen seurakuntatalouksista.
Tällä hetkellä ainoastaan taloushallinnon Status ohjelmistoja (jotka ovat Rauhalan Hostingpalvelukeskuksessa) ja maksuliikenneohjelma Opus Capitaa käytetään Kehä-IT:n ylläpitämän
Citrix-palvelinalustan kautta. Muilta osin IT-palvelumme tuotetaan edelleen paikallisesti.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tilannekatsauksen Kehä-IT-aluekeskuksen
toimintaan liittyen.

19.12.2011 pidetyssä Kehä-IT:n johtoryhmän kokouksessa käsiteltiin projektipäällikkö Jukka
Revon selvitystä palvelukeskuksen toiminnan jatkamiseen liittyen. Revon selvityksen mukaan
toiminnan jatkamiselle voidaan nähdä olevan edellytyksiä mm. karsimalla tuntuvasti Helpdeskpalvelupakettia, luopumalla Citrix-palvelinalustasta sekä Expand-verkonkiihdyttimistä jne.
Kokouksessa keskusteltiin myös palvelukeskuksen henkilöstöresursoinnin ongelmista. Kautta
koko Kehä-IT-palvelukeskuksen toimintakauden ajan on ollut havaittavissa osaamisvajetta
palvelutoiminnan eri osa-alueilla. Vuoden 2011 loppupuolella osaamisvaje on edelleen
pahentunut tiettyjen avainhenkilöiden siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Kehä-ITpalvelukeskuksen johtamiseen liittyvät ongelmat ovat osa edellä mainittua henkilöstön
osaamisvaje-problematiikkaa. Keskuksen henkilöstön esimiehenä toimivan tietohallintopäällikön
osaamistaso; kokemus esimiestehtävistä ja vaativista tietohallinnon kehityshankkeista on
ratkaisevassa asemassa palvelutoiminnan onnistuneessa rakentamisessa. Kehä-ITpalvelukeskuksen toimintaa johtaneet tietohallintopäälliköt eivät valitettavasti ole olleet
tehtäviensä tasalla.
Kehä-IT johtoryhmän kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että vaikka toiminnan
jatkamiselle saattaisi olla edellytyksiä, on hyvin epätodennäköistä, että olisi mahdollista
aikaansaada
laadullisesti riittävän tasokas
palvelukokonaisuus, jolla olisi kykyä
asiakasseurakuntien IT-sektorin kehittämiseen tulevaisuuden haasteita vastaavasti ja
kustannustehokkaasti.
Kehä-IT:n johtoryhmän yksimielisenä päätöksenä oli lähteä esittämään Kehä-ITpalvelukeskuksen toiminnan lopettamista ja 21 seurakuntatalouden yhteistyösopimuksen
purkamista.
Kehä-IT-yhteistyösopimuksen 6. luvun 3 kohdassa todetaan sopimuksen irtisanomisesta
seuraavaa:
”Jos osapuoli haluaa irtisanoa tämän sopimuksen, tulee kirjallinen irtisanomisilmoitus toimittaa
johtokunnalle viimeistään neljä kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua,
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jonka lopussa irtisanomisen halutaan astuvan voimaan. Irtisanomisilmoitus otetaan tämän
alkuperäisen sopimuksen liitteeksi.
Sopimuksen irtisanovalla osapuolella ei ole oikeutta saada jako-osuutta tämän sopimuksen
alaisesta varallisuudesta eikä muutakaan korvausta irtisanomisen johdosta.”
Edelleen sopimuksen kohdassa 6.4. todetaan sopimuksen purkautumisesta ja taloudellisesta
loppuselvityksestä seuraavasti:
”Mikäli enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista tai isäntäseurakunta haluaa irtisanoa
tämän sopimuksen, tulee johtokunnan tehdä taloudellinen loppuselvitys; selvittää sopimukseen
perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen jakoehdotus tai
ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa. Ehdotuksesta on hankittava
tilintarkastajan lausunto.
Kun enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista on asianmukaisesti hyväksynyt
johtokunnan ehdotuksen, sopimus katsotaan purkautuneeksi. Johtokunnan on suoritettava
selvitystoimet loppuun kolmen kuukauden kuluessa.”
Kehä-IT-palvelukeskuksen
isäntäseurakuntana
toimiva
Järvenpään
seurakunta
on
valmistelemassa esitystä yhteistyösopimuksen irtisanomisesta. Aikataulullisesti Järvenpään
seurakunnan valmisteluprosessi etenee siten, että sopimuksen irtisanomisesitys käsitellään
Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 13.2.2012. Esitys sopimuksen
irtisanomisesta perustuu Kehä-IT:n johtoryhmän ja johtokunnan yksimieliseen näkemykseen
palvelukeskuksen toiminnan lopettamisesta.
Yhteistyösopimuksen irtisanominen ja Kehä-IT-palvelukeskuksen toiminnan lopettaminen ovat
aikataulullisesti kriittisiä kysymyksiä liittyen mm. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönottoon
seurakunnissa. Käyttöönoton ensimmäinen vaihe ajoittuu kevääseen 2012 ja toinen vaihe
syksyyn 2012. On erittäin tärkeätä, että Kehä-IT:n asiakkaina toimivat 21 seurakuntataloutta
voivat siirtyä muiden IT-palvelukeskusten asiakkaiksi mahdollisimman nopealla aikataululla
Kirjuri-valmiuksien varmistamiseksi ja IT-tukipalvelukonseptien vakiinnuttamiseksi uusien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Hallinnollisesti mahdollisimman nopea Kehä-IT:n toiminnan
purkaminen ja seurakuntatalouksien siirtyminen muiden IT-palvelukeskusten asiakkaiksi minimoi
myös päällekkäisiä IT-kustannuksia.
Jäsenseurakunnille kohdistuu kollektiivisesti katettavia kustannuksia Kehä-IT-palvelukeskuksen
osalta vuodelle 2012 toiminnan lopettamisesta huolimatta. Monivuotisiin sopimuksiin perustuvia
kustannuseriä ovat mm. Citrix-palvelinalustan
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käyttäjälisenssikustannukset. Projektipäällikkö Jukka Repo on laatinut seurakuntatalouskohtaisen
kustannusarvion jäsenseurakunnille kohdistuvista kustannuksista (liite 2).
Lohjan seurakuntayhtymän osalta Kehä-IT-palvelukeskuksen yhteistyösopimuksen irtisanomisella
ei ole vaikutusta päivittäiseen tietohallintopalveluiden saatavuuteen. Nykytilanteessa ainoastaan
taloustoimiston käytössä olevat taloushallinnon sovellukset Status ja Opus Capita toimivat KehäIt:n ylläpitämässä Citrix-ympäristössä.
Lähdettäessä
valmistelemaan
Kehä-IT-palvelukeskuksen
mahdollista
alasajoa
ja
seurakuntatalouksien siirtymistä muiden IT-aluekeskusten asiakkaiksi ns. vastaanottavien
aluekeskusten lähtökohtana on ollut, että mikään keskuksista ei ole valmis ottamaan kaikkia 21
Kehä-IT:n seurakuntataloutta omaan järjestelmäänsä, vaan Kehä-IT:n toiminta on
tarkoituksenmukaista purkaa hajautetusti useammalle palvelukeskukselle.
Vastaanottavia IT-keskuksia (isäntäseurakuntia) on riittävästi, jotta kaikkien Kehä-IT:n alueen
seurakuntatalouksien Kirkon tietoturvastrategian mukaiset IT-palvelut voidaan järjestää.
Vastaanottavia IT-keskuksia ovat Espoon, Tampereen, Vantaan, Lahden, Kouvolan ja Rannikon
IT-keskukset.
Lohjan seurakuntayhtymä on kaksikielinen ja tästä näkökulmasta mahdollisia vaihtoehtoja
yhteistyökumppaneiksi on kaksi; Rannikon IT-aluekeskus ja Espoon seurakuntayhtymän
tietohallintoyksikkö. Muut IT-aluekeskukset tarjoavat palveluitaan ainoastaan suomen kielellä.
Rannikon IT-keskuksen asiakkaina on yhteensä 59 kooltaan suhteellisen pientä seurakuntaa ja
sen hallintokielenä on ruotsi. Rannikon IT-keskuksen taholta on keskusteluissa tuotu esille, että
heidän asiakkaikseen mahdollisesti hakeutuvat Kehä-IT:n asiakasseurakunnat olisivat kooltaan
nykyisiä asiakasseurakuntia vastaavia.
Kokonaisuus huomioon ottaen Espoon seurakuntayhtymän tietohallintoyksikön palvelut vastaavat
paremmin Lohjan seurakuntayhtymän tarpeita. Espoon tietohallintoyksiköllä on käytössään
riittävät taloudelliset ja tietotaidolliset resurssit IT-palveluiden kehittämiseksi nopeasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Espoolla on valmis järjestelmä, valmius ottaa yhteensä n. 300
uutta työasemaa järjestelmäänsä sekä osaava henkilöstö palvelun ylläpitämiseen ja
kehittämiseen.
Espoon tietohallintoyksiköllä on kehitettynä useita järjestelmiä ja palveluita, joilla voidaan
tulevaisuudessa
kehittää
Lohjan
seurakuntayhtymän
toimintaa
ja
aikaansaada
kustannussäästöjä.
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Hallintojohtaja on käynyt alustavia neuvotteluita Espoon tietohallintopäällikön kanssa Espoon
tietohallintoyksikön
asiakkaaksi
siirtymisestä.
Liitteenä
3
on
Espoon
tarjous
tietohallintopalveluiden tarjoamisesta Lohjan seurakuntayhtymälle. Tarjouksen perusteella
voidaan todeta saavutettavan taloudellista säästöä Kehä-IT:n nykyiseen kustannustasoon
verrattuna.
Tietohallintopalveluiden kokonaiskustannukset rakentuvat tietoliikenneliittymäkustannuksista,
sovelluslisenssikustannuksista, laitekustannuksista, palvelinympäristön ylläpitokustannuksista ja
erilaisista tietohallinnon tukipalveluiden henkilöstön palkkakustannuksista (mm. eri sovellusten
helpdesk-palvelut).
Kertakohtaisia kustannuksia Espoon järjestelmään siirtymisestä syntyy mm. nykyisen
konekannan integroimisesta Espoon järjestelmään (ns. imagen luomiset jokaiselle konemallille),
Lohjan eri toimipisteiden tietoliikenneliittymien väylänopeuksien nostamisesta ja liittymien
muuttamisesta
Elisan
liittymiksi.
Espoon
tietohallinnon
asiakkaaksi
siirtymisessä
kustannussäästöä jopa merkittävämpi hyöty Lohjan seurakuntayhtymälle on kuitenkin toimivien
tietohallintopalveluiden ja jatkuvan kehitystyön piiriin pääsemisessä.
LIITEET

2
3

seurakuntakohtainen kustannusarvio
Espoon tarjous

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. irtisanoo Lohjan seurakuntayhtymän yhteistyösopimuksen Kehä-IT-palvelukeskuksen
kanssa,
2. päättää Lohjan seurakuntayhtymän tietohallintopalveluiden hankkimisesta Espoon
seurakuntayhtymän tietohallintoyksiköltä,
3. valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan asiakassopimuksen
tietohallintopalveluiden toimittamisesta Espoon seurakuntayhtymän kanssa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________
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Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. irtisanoa Lohjan seurakuntayhtymän yhteistyösopimuksen Kehä-IT-palvelukeskuksen
kanssa,
2. Lohjan seurakuntayhtymän tietohallintopalveluiden hankkimisesta Espoon
seurakuntayhtymän tietohallintoyksiköltä,
3. valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan asiakassopimuksen
tietohallintopalveluiden toimittamisesta Espoon seurakuntayhtymän kanssa.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
1. irtisanoa Lohjan seurakuntayhtymän yhteistyösopimuksen Kehä-IT-palvelukeskuksen
kanssa,
2. hankkia Lohjan seurakuntayhtymän tietohallintopalvelut Espoon seurakuntayhtymän
tietohallintoyksiköltä ja
3. valtuuttaa hallintojohtaja Risto Hämäläinen neuvottelemaan ja allekirjoittamaan
asiakassopimuksen tietohallintopalveluiden toimittamisesta Espoon seurakuntayhtymän
kanssa.
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MUUT ASIAT
Valtuutetut Antti Pihakari, Inkeri Kangas ja Paul Packalén tekivät Oikeisto- ja keskiryhmien
puolesta aloitteen, että Lohjan seurakunta nimeäisi vanhuskoordinaattorin syrjäytyneiden
vanhusten löytämiseksi ja yhteistyön organisoimiseksi Lohjan seurakunnan ja Lohjan kaupungin
alan järjestöjen kanssa.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti lähettää aloitteen Lohjan seurakuntaneuvostolle valmisteltavaksi.

8.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
---------Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen viitaten esityslistan liitteeseen.

9.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 20.35.
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