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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään
tiistaina 18.12.2012 alkaen kello 18.30 Mäntynummen seurakuntatalolla,
Mäntynummentie 17, 08500 Lohja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
49. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
50. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
51. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
52. Työjärjestyksen vahvistaminen
53. Seurakuntavaalien toimittaminen laajenevassa Lohjan seurakunnassa
54. Selvitys Lohjan kaupungin keskustan osayleiskaavaehdotuksesta sekä
lausunnon antaminen kaavaehdotukseen
55. Seurakuntayhtymän taloustilanne 11/2012 ja arvio tuloksesta
56. Lohjan seurakunnan talousarvio 2013
57. Virkojen perustaminen laajenevaan Lohjan seurakuntaan ja henkilöstön
siirto perustettuihin virkoihin
58. Työsopimussuhteisen henkilöstön siirtäminen laajenevan Lohjan
seurakunnan palvelukseen
59. Lohjan seurakunnan taloussääntö
60. Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys
61. Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö
62. Lohjan seurakunnan tukipalveluiden johtosääntö
63. Lohjan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö, hautainhoitorahaston
säännöt
64. Alueseurakunnan johtosääntö
65. Perheasianeuvottelukeskuksen johtosääntö
66. Muut asiat
67. Valitusosoituksen antaminen
68. Kokouksen päättäminen
Lohjalla, 11.12.2012
Aila Saarinen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Aila Saarinen avasi kokouksen ja Lohjan seurakunnan kirkkoherra
Juhani Korte piti alkuhartauden.

50.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8:5 §: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 kolmea päivää ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla kolmen päivän ajan ennen kokousta.
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4 §: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 31 varsinaista ja 3
varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti
postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan
ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta, joten kokous todettiin laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7:6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä ole
määrätty ohje- tai johtosäännössä.
KL 25:3 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakuntayhtymän 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 Lohjan seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastossa sen
aukioloaikoina (klo 8.30-14.30) 30 päivän ajan alkaen 27.12.2012 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.12.201228.1.2013.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Tauno Erolahden ja Seppo
Iivosen.

52.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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53. 161. SEURAKUNTAVAALIEN TOIMITTAMINEN LAAJENEVASSA LOHJAN
SEURAKUNNASSA
Kirkkohallituksen 22.8.2012 rakennepäätöksen kohdassa 6 todetaan: ”Lohjan
seurakunnassa toimitetaan Seurakuntavaalit kirkkolain 8: 5 §:n mukaisesti”. Päätöksen
pykälä on otsikoltaan ”poikkeukselliset seurakuntavaalit” ja pituudeltaan yli sivun
mittainen tarjoten useita eri mahdollisuuksia vaalin toimittamiseen perinteisestä
lippuvaalista paperivaaleihin.
Eri vaalivaihtoehtoja on käsitelty valmisteluryhmässä ja kaikkien osapuolien yhteinen
näkemys on, että laajenevassa Lohjan seurakunnassa toimitetaan vaalit KL 8: 5 §:n
kohdan 3 mukaisesti niin kutsuttuina paperivaaleina: ” kirkkovaltuusto, yhteinen
kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto muodostetaan kulumassa olevan vaalikauden
ajaksi uusia seurakuntavaaleja toimittamatta edellisten vaalien tuloksen perusteella 2
§:n 2 momentissa tarkoitettujen vertauslukujen mukaan laaditun nimisarjan nojalla.”
KL 2 §:n 2. momentti puolestaan toteaa: ”Seurakuntavaalit ovat välittömät ja salaiset
sekä siten suhteelliset, että kunkin valitsijayhdistyksen samalle ehdokaslistalle
asettamat ehdokkaat saavat henkilökohtaisten äänimääriensä osoittamassa
järjestyksessä vertausluvukseen ensimmäinen listan koko äänimäärän, toinen puolet
siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen. Eri ehdokaslistoilla
olevat ehdokkaat tulevat valituiksi vertauslukujensa osoittamassa järjestyksessä.”
Perinteisten lippuvaalien toimittaminen prosessina vaaliluetteloiden tarkastamisen ja
toimittamisen kohdalla kestää noin neljä kuukautta ja halvaannuttaisi tässä vaiheessa
päätöksenteko-organisaatiota oleellisesti. Tästä syystä on päädytty paperivaalien
toimittamiseen.
Tulevan kirkkovaltuuston jäsenmäärä määräytyy kirkkojärjestyksen 8: 1 §: mukaan ja on
33 henkeä. Yhteisissä neuvotteluissa on päädytty seuraavanlaiseen malliin jäljellä
olevaksi vaalikaudeksi: Pusula 2 jäsentä, Nummi 2 jäsentä, Karjalohja 1 jäsen ja
Sammatti 1 jäsen. Tämän lisäksi Karjalohjalla ja Sammatilla on 1 vaihtuva jäsen. Lohjan
seurakunnalla on 26 paikkaa. liitettävät alueet muodostavat noin 20 % jäsenmäärästä ja
paikkajako on muotoutunut tämän perusteella. Vuoden 2014 seurakuntavaalit
toimitetaan normaalisti.
Kirkon vaalijärjestyksessä (KVJ 2: 1§) säädetään, että seurakuntavaalit toimittaa
vaalilautakunta, jonka seurakuntaneuvosto tai kirkkovaltuusto valitsee viimeistään
vaalivuoden toukokuussa. Tätä ehtoa ei pystytä ajallisesti täyttämään. Samassa
pykälässä
todetaan
myös,
että
yhteinen
kirkkoneuvosto
voi
asettaa
keskusvaalitoimikunnan,
joka
voi
seurakuntayhtymän
puolesta
hyväksyä
toimenpidesuunnitelman ja aikataulun seurakuntavaalien toimeenpanemiseksi.
Toimikunnan tehtävänä on toteuttaa vaalit yhdenmukaisesti. Keskusvaalitoimikunta ei
voi kuitenkaan vahvistaa vaalin tulosta.
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Vaalin toimittamiseen tarvitaan sekä vaalilautakunta että keskusvaalitoimikunta.
Vaalilautakunnan asettaa seurakuntaneuvosto KL 8: 6 §:n nojalla ja siihen kuuluu
kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä sekä yhtä monta varajäsentä.
Keskusvaalitoimikunnan puolestaan asettaa yhteinen kirkkoneuvosto.
Demokratian toteutumisen kannalta on luontevinta, että seurakuntaneuvosto asettaa
vaalilautakunnan ja valitsee siihen jäsenet ja varajäsenet. Yhteinen kirkkoneuvosto
puolestaan asettaa keskusvaalitoimikunnan, johon kuuluvat seurakuntaneuvoston
valitsemat jäsenet sekä liitettävistä seurakunnista valitut edustajat. Vaalitoimitus on
hyvä pitää samalla kertaa yhteiskokouksena 3.12.2012, jolloin keskusvaalitoimikunnan
jäsenet voivat olla paikalla seurakuntiensa asiamiehen roolissa. Vaalin tulos
vahvistetaan kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti 4.12.2012 pidetyn yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen.
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynee esityksen 4.12.2012
kokouksessaan esityksen kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärästä eri alueiden suhteen.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. asettaa keskusvaalitoimikunnan, johon kuuluvat seuraavat seurakuntaneuvoston
valitsemat neljä jäsentä ja neljä varajäsentä, sekä jokaisesta liitettävästä
seurakunnasta yksi jäsenen ja yksi varajäsen esitysten mukaisesti,
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle jäljellä olevaksi vaalikaudeksi kirkkovaltuuston
rakenteeksi järjestelyä, jossa eri seurakuntien edustus on seuraava: Lohja 26
valtuutettua, Nummi 2 valtuutettua, Pusula 2 valtuutettua, Karjalohja 1 valtuutettu,
Sammatti 1 valtuutettu. Tämän lisäksi Sammatilla ja Karjalohjalla on vaihtuva
valtuuston jäsen, edustus vaihtuu kalenterivuoden mukaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää jäljellä olevaksi vaalikaudeksi kirkkovaltuuston
rakenteeksi järjestelyn, jossa eri seurakuntien edustus on seuraava: Lohja 26
valtuutettua, Nummi 2 valtuutettua, Pusula 2 valtuutettua, Karjalohja 1 valtuutettu,
Sammatti 1 valtuutettu. Tämän lisäksi Sammatilla ja Karjalohjalla on vaihtuva valtuuston
jäsen, edustus vaihtuu kalenterivuoden mukaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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54.169. SELVITYS LOHJAN KAUPUNGIN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA
SEKÄ LAUSUNNON ANTAMINEN KAAVAEHDOTUKSEEN
Lohjan kaupunginhallitus hyväksyi keskustan osayleiskaavaehdotuksen kokouksessaan
24.9.2012. Ehdotus oli nähtävillä 15.10. – 16.11.2012, ja siitä järjestettiin
esittelytilaisuus 24.10.2012 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa. Tilaisuuteen
osallistuivat seurakuntayhtymästä hallintojohtaja Risto Hämäläinen ja kiinteistöpäällikkö
Sakari Jaakkola.
Mahdolliset lausunnot kaavaehdotuksesta on pyydetty toimittamaan 14.12.2012
mennessä; Lohjan seurakuntayhtymä on saanut jatkoaikaa vuoden loppuun saakka.
Taajamaosayleiskaava, mihin keskustan osayleiskaava pohjaa, on ollut yhteisen
kirkkoneuvoston ja sen valitseman työryhmän käsiteltävänä 8.6.2010, 17.8.2010 ja
7.6.2012.
Yhteisen kirkkoneuvoston Lohjan kaupungille jättämän lausunnon asiat on kirjattu
vastineineen keskustan osayleiskaavaehdotuksen lausuntotiivistelmään (liite).
Seurakuntayhtymän omistamia maa-alueita koskien ei esillä olevassa keskustan
osayleiskaavassa ole tehty merkittäviä muutoksia aiemmin hyväksyttyyn
taajamaosayleiskaavaan verrattuna.
Kaavan tarkentuessa ja keskusteltaessa kaavoittajan kanssa esille on noussut
hautausmaan
ja
seurakuntakeskuksen
puistoalueen
itäpuolelle
sijoittuvan
pysäköintialueen (LP) laajuus. Alue on liian lähellä seurakuntakeskuksen asuntopäätyä
ja supistaa hautausmaan huoltoalueen olemattomaksi.
Tästä johtuen seurakuntayhtymän tulisikin antaa lausunto Lohjan kaupunginhallituksen
24.9.2012 hyväksymään keskustan osayleiskaavaehdotukseen.
Lausunto Lohjan kaupunginhallituksen 24.9.2012 hyväksymään keskustan
osayleiskaavaehdotukseen:
1. Kaavaehdotuksessa henkilöliikenteen terminaalialueen viereinen pysäköintialue (LP)
rajoittuu liian lähelle seurakuntakeskuksen asuinosan päätyä estäen tontin sisäisen
liikenteen.
2. Samoin LP-alue supistaa hautausmaan ja huoltorakennuksen huoltoalueen
olemattomaksi. Alueella olevat maa-ainesten laakasiilot, kompostointialue ja muu
hautausmaan huoltotoiminta ei mahdu supistetulle alueelle.
3. Aseman paikka Lohjan kauppalan vanhan aseman paikalle. LP-alue tulisi rajata
nykyisen olemassa olevan asemakaavan LT (yleisen tien alue/katualue)- ja VP
(puistoalue) -alueiden välisen rajauksen mukaisesti (liite: kartta).
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Keskustan osayleiskaavaehdotus koskien seurakuntayhtymän maa-alueita esitellään
kokouksessa.
LIITTEET
2
kartta (kaavaehdotus, nykyinen kaava, huoltorakennuksen
alue),
3
tiivistelmä lausunnosta (seurakuntayhtymän osuus).
Jäsen Jari Väre poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Keskustelun myötä kiinteistöpäällikkö päätti lisätä päätösehdotukseen lausunnoksi
kohdan 3 ” Aseman paikka Lohjan kauppalan vanhan aseman paikalle.”
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi kiinteistöpäällikön esityksen Lohjan kaupungin keskustan
osayleiskaavaehdotuksesta
2. antaa edellä esitetyn lausunnon kohdan 3 lisäyksellä ”Aseman paikka Lohjan
kauppalan vanhan aseman paikalle ”Lohjan kaupungille Lohjan keskustan
osayleiskaavaehdotuksesta
3. että kaavaehdotus esitellään yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Lohjan kaupungin keskustan
osayleiskaavaehdotuksen.
Käsittely:
Gunilla Wikberg poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Asian käsittelyn yhteydessä Hannele Ilomäki- Piirilä esitti päätökseen lisättäväksi
seuraavan toivomusponnen: ”Seurakunta omistaa museon ympärillä peltoalueita, jotka
ovat sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Ne tulee
säilyttää avonaisena.”
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi Lohjan kaupungin keskustan
osayleiskaavaehdotuksen.
Lisäksi merkittiin tiedoksi Hannele Ilomäki-Piirilän esittämä seuraava toivomusponsi:
”Seurakunta omistaa museon ympärillä peltoalueita, jotka ovat sekä
valtakunnallisesti että maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Ne tulee
säilyttää avonaisena.”
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55. 171. SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 11/2012 JA ARVIO TULOKSESTA
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa tuloslaskelma (liite
1a) 30.11.2012 mennessä. Siinä ovat verrattavina tilivuoden luvut, edellisen vuoden
luvut ja muutos prosentteina. Vuosikatetoteuma on tässä vaiheessa -15.031,40 €,
vastaavana ajankohtana 2011 (+765,09 €). Tilikauden aikana vuosikatteen kertymä voi
kuukausitasolla vaihdella huomattavasti kunkin tarkastelukuukauden kulujen ja tulojen
suhteen vaihdellessa.
Kulujen osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökuluissa vähennystä edelliseen vuoteen 2,8 %.
 Palvelujen ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 4,1 %.
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 6 %.
Toisena on toteutumavertailu (liite 2b), jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden
talousarvion luvut, joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina.
Toimintatuottojen toteutuma on 79,8 % ja toimintakulujen toteutuma 83,8 %.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä 11 kuukauden osalta (liite 3).
Kaikissa verotuloissa on vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan yhteensä n.
3,57 % (ansiotuloverojen vähennystä 0,5 % ja yhteisöverojen osalta vähennystä
29,4%). Vuoden 2011 verotuksen lopulliset vahvistetut tiedot julkaistiin 29.10.2012.
Verontilitysjärjestelmässä jokaisen verovuoden marraskuussa tehdään vahvistetun
verotuksen mukaiset verotilitysten oikaisut. Yleensä marraskuun verotilitykset
seurakunnille ovat olleet oikaisujen perusteella euromääräisesti pieniä, joinakin vuosina
tilitettyjä veroja on jouduttu maksamaan takaisin verottajalle. Vuoden 2011 osalta
tilitettyjen verojen oikaisu on euromäärältään poikkeuksellisen suuri; Lohjan
seurakuntayhtymän osalta kaikkiaan 236.342 €. Lisäksi tulee huomioida maksettavien
ennakonpalautusten osuus 522.011 €, joka vähennetään marraskuun verotilityksestä.
Kaikkiaan Lohjan seurakuntayhtymä palauttaa verottajalle marraskuussa 2012
288.232,42 € aiemmin tilitettyjä verotuloja. Palautusten jälkeen arvio vuoden 2012
kirkollisverokertymän kokonaismäärästä on n. 6.050.000 €, joka olisi n. 0,54 % vuoden
2011 kirkollisverokertymää alhaisempi. Yhteisöveron tuotoksi vuodelta 2012 arvioidaan
kaikkiaan n. 512.000 €.
Neljäntenä on rahoituslaskelma 4.12.2012 mennessä (liite 4d). Sen mukaan
kassavarojen muutos/ lisäys on 30.366,13 €, kun vuosi sitten vähennystä oli 625.235,41
€.
Viidentenä on investointien toteutuma (liite 5e). Vuodelle 2012 suunniteltujen
investointien kokonaissumma on 85.000 € josta on 30.11.2012 mennessä toteutunut
67.859,22 €. Investointien toteumaprosentti on 79,8 %.
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30.11.2012 toteutumalukujen pohjalta arvioituna toimintavuoden 2012 tulos muodostuisi
noin 590.000 € alijäämäiseksi huomioiden sijoitustoiminnan kurssien loppuvuoden
kehityksen.
Hallintojohtajan päätösesitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 11/2012,
2. esittää selvityksen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Lohjan seurakuntayhtymän
taloustilanteen 11/2012 ja arvion tuloksesta.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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56. 172. LOHJAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2013
Kirkkohallitus teki täysistunnossaan 22.8.2012 päätöksen Läntisen Uudenmaan
seurakuntarakenteen muutoksesta vuoden 2013 alusta lukien. Päätöksen mukaisesti
Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat sekä Lohjan ja NummiPusulan seurakuntayhtymät lakkautetaan ja lakkautettavat seurakunnat liitetään osaksi
laajenevaa Lohjan seurakuntaa.
Rakennemuutospäätöksen toteuttamisen aikataulu on erittäin tiukka, uuden
organisaation tulee olla toimintavalmiudessa 1.1.2013 alkaen. Kirkon keskushallinto on
julkaissut ohjeita seurakuntarakenteiden muutosten toteuttamiseen liittyen. Ohjeessa
”Seurakuntatalouksien yhdistymiseen liittyvät taloushallinnon tehtävät” todetaan
laajentuvan seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta
mm. seuraavaa:
”Laajentuvan seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa talousarvion
taloussuunnitelman valmistelusta yhdistymisvuodelle ja siitä eteenpäin.

sekä

toiminta-

ja

Laajentuvan seurakunnan kirkkoneuvosto
 valmistelee ohjesääntöön, taloussääntöön, johtosääntöihin ja muihin mahdollisiin sääntöihin
tarvittavat muutokset
 valmistelee ja päättää laajentuvan seurakunnan tilipuitteiden ja sisäisen laskennan muutokset
 valmistelee talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
 tekee kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen seuraavan vuoden tuloveroprosentista.
Laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuusto
 hyväksyy ohjesääntöön, taloussääntöön, johtosääntöihin ja muihin mahdollisiin sääntöihin
tarvittavat muutokset
 vahvistaa seuraavan kalenterivuoden tuloveroprosentin 17.11. mennessä
 hyväksyy laajentuvan seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 31.12.
mennessä.
Laajentuvan seurakunnan uusi kirkkovaltuusto aloittaa toimintansa, kun rakennemuutos toteutuu.
Laajentuvan seurakunnan toimielinten on kuitenkin jo ennen liitospäätöksen voimaantuloa oltava
hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti yhteistyössä lakkaavien seurakuntien toimielinten
kanssa valmistellessaan sellaisia asioita, jotka koskettavat liitospäätöksen jälkeistä laajentunutta
seurakuntaa ja sen toiminnan suunnittelua.”

Edellä mainittua ohjeistusta sovelletaan Läntisen Uudenmaan seurakuntarakenteen
muutoksessa siten, että Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen
kirkkovaltuusto ovat päätösvaltaiset toimielimet, jotka vastaavat päätöksenteosta
laajenevan seurakunnan osalta valmisteluvaiheessa.
Ohjeistuksen mukaan Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättää
myös 1.1.2013 aloittavan laajentuneen organisaation talousarviosta vuodelle 2013.
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Työalakohtaiset talousarviot tuli käsitellä kunkin työalan johtokunnissa ja tehdyt
esitykset toimittaa hallintojohtajalle 21.9.2012 mennessä. Liittyvät seurakunnat ovat
käsitelleet omat talousarvionsa paikallisissa toimielimissä sovitusti ja lähettäneet
esityksensä Lohjan seurakuntayhtymään jatkovalmisteluun.
Vuoden 2013 talousarvio on yhdistetty kokonaisuus liittyvien seurakuntien ja Lohjan
seurakuntayhtymän talousarvioluvuista. Talousarvioraporteissa ei ole tässä vaiheessa
vertailutietoa aiempiin vuosiin, tiedot aiempien vuosien toteutumista syötetään
järjestelmään myöhemmin.
Lohjan seurakunnan talousarvion kustannuspaikkakohtaisissa luvuissa ovat mukana
liittyvien
seurakuntien
työntekijöiden
palkkakustannukset
sivukuluineen,
kiinteistötoimeen ja hautaustoimeen kohdistuvat kustannukset sekä alueseurakunnille
osoitetut toimintamäärärahat. Alueseurakuntien toimintamäärärahaosuudet ovat lisäksi
esitettyinä erillisinä raportteina kokonaisuuden hahmotettavuuden parantamiseksi.
Lohjan seurakunnan vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeessa asetettiin tavoitteeksi
vähentää kuluja 3 % vuoden 2012 talousarvion käyttötalouden luvuista. Lohjan
seurakuntayhtymän seurakuntien työalat ja seurakuntayhtymän tukipalvelut ovat
kustannuspaikkakohtaisia talousarvioesityksiä tehdessään kyenneet vastaamaan
asetettuun tavoitteeseen vaihtelevasti.
Lohjan seurakunnan työaloja koskevia
määrärahoissa/ niiden kohdentamisessa:








muutoksia

kustannuspaikkakohtaisissa

Kustannuspaikalta 21292- muu seurakuntatyö on siirretty 3.000 € määräraha
kustannuspaikalle
20247-sairaalasielunhoito
(4435ostopalvelut
toiselta
seurakunnalta)
liittyen
sairaalasielunhoidon
kuntainliiton
vuosittaiseen
maksuosuuteen.
Kustannuspaikalta 21292- muu seurakuntatyö on siirretty 11.000 € määräraha
diakoniatyön kustannuspaikalle 21241(4435- ostopalvelut toiselta seurakunnalta)
koskien Uudenmaan erityishuoltopiirin kehitysvammatyön Lohjan maksuosuutta.
Kustannuspaikalle 21210- tiedotus- ja viestintä on esitetty määrärahat
muutosviestinnän konsulttipalveluihin (4400-asiantuntijapalvelukset n. 30.000 €),
Lohkare-lehden ilmestymiseen neljänä 16-sivuisena lehtenä (4310-painatukset ja
ilmoitukset) ja palkkavaraus tiedottajan työsuhteen osalta loka-joulukuulle 2013.
Kustannuspaikalle 21280- aikuistyö on esitetty 10.000 € avustusmäärärahaa liittyen
Hengen Uudistus-tapahtumaan Lohjalla kesällä 2013 (4850-muut avustukset).
Kustannuspaikalta 50500- keittiötoimi on siirretty 3.000 € määräraha diakoniatyön
kustannuspaikalle 21241(4373- matkakorv. / majoitus- ja ravitsemuspalvelut muille)
liittyen keittiön vapaaehtoisten avustajien diakoniatyöhön kohdistuvaan osuuteen.
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Papiston palkkahajautusta on muutettu joiltakin osin vuoden 2012 talousarvion
määrittelyistä, listaukseen on mm. lisätty alueseurakuntien pappien tiedot. Listaus
hajautusprosenteista on talousarvioesityksen sivuilla 46-48.
Rakennemuutokseen liittyvät joidenkin virkojen lakkauttamiset vaikuttavat osaltaan
henkilöstökustannuksia vähentävästi (mm. Sammatin kirkkoherran virka, Sammatin
kanttorin virka).
Annettujen avustusten osalta vuoden 2013 talousarvioesityksen kokonaissumma on
295.626 €.
Esitettyjen investointien loppusumma vuodelle 2013 on yhteensä 230.000 €.
Vuosikate, eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen, ja
keskusrahastomaksujen erotus on 808.747 €. Vähentämällä vuosikatteesta
suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta jne. sekä
satunnaiset tuotot ja kulut, saadaan tilikauden tulos. Lisäämällä tilikauden tulokseen
poistoeron ja varausten muutokset, saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Lohjan
seurakunnan tilikauden ylijäämä on esityksen mukaan 275.581 €.
Kuluvan vuoden talousennusteet kansallisen ja kansainvälisen talouden osalta ovat
asteittain synkentyneet loppuvuotta kohden tultaessa. Euroalueen taantuma vaikuttaa
syvältä ja talousennusteet povaavat pitkää hitaan taloudellisen kasvun kautta
taantumasta nousun jälkeenkin. Talousennusteiden synkkeneminen on huomioitu myös
verotuloennusteisiin liittyen, kirkollisverokertymän osalta talousarviossa on lähdetty
maltillisesta 1 % kasvusta vuoden 2012 arvioituihin toteutumiin verrattuna. Myös
yhteisöveron tuottoennustetta on tarkistettu alaspäin yritysten tuloksentekokyvyn ollessa
koetuksella.
Vuositulosta arvioitaessa on huomioitava, että vuodelle 2013 kohdistuu joitakin
kertakohtaisia tuloja (50 % Kirkkohallituksen myöntämästä yhdistymisavustuksesta
117.000 € ja Kirkkohallituksen harkinnanvarainen toiminta-avustus rakennemuutoksen
toteuttamisen kustannuksiin n. 30.000 €). Ilman näiden tulojen vaikutusta vuositulos on
128.581 €.
Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarviossa toimintakulujen loppusumma
on 402.008 €. Hautainhoitorahaston tuloslaskelmassa on yhdistettynä liittyvien
seurakuntien ja Lohjan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastojen luvut.
LIITE

4

erillinen 3 osaa
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Hallintojohtajan päätösesitys
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Lohjan
seurakunnan vuoden 2013 talousarvioesityksen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi perusteluineen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2013
talousarvioesityksen perusteluineen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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57. 173. VIRKOJEN PERUSTAMINEN LAAJENEVAAN LOHJAN SEURAKUNTAAN JA
HENKILÖSTÖN SIIRTO PERUSTETTUIHIN VIRKOIHIN
Kirkkohallituksen päätöksen 22.8.2012/145 § mukaisesti Lohjan ja Nummi-Pusulan
seurakuntayhtymät lakkautetaan 31.12.2012 ja nykyiset Sammatin, Karjalohjan,
Nummen ja Pusulan seurakunnat liitetään Lohjan seurakuntaan 1.1.2013 alkaen.
Henkilöstöä koskevien järjestelyjen osalta kirkkohallituksen päätös on seuraavan
sisältöinen:






Lakkautetaan Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien
kirkkoherrojen virat. Lakkauttamisajankohta on 31.12.2012.
Siirretään kirkkolain 13 luvun 3§:n nojalla Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja
Pusulan seurakuntien kirkkoherrojen virkojen vakinaiset haltijat Lohjan seurakuntaan
1.1.2013 alkaen perustettaviin kappalaisen virkoihin entisin palkkaeduin.
Lakkautetaan Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan kanttorin virat.
Lakkauttamisajankohta on 31.12.2012.
Siirretään Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien kanttorin
virkojen vakinaiset haltijat Lohjan seurakuntaan 1.1.2013 alkaen perustettaviin
vastaaviin kanttorin virkoihin entisin palkkaeduin.
Siirretään muut Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien sekä
nykyisten Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymien palveluksessa olevat
päätoimiset vakinaiset viranhaltijat ja pysyväisluontoisessa päätoimisessa
työsopimussuhteessa olevat työntekijät kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille
soveltuviin Lohjan seurakunnan virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin 1.1.2013
alkaen sekä vahvistetaan mahdolliset kirkkojärjestyksen 13 luvun 3 §:n 1
momentissa tarkoitetut sopimukset. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtämisen
yksityiskohdista ja muista järjestelyistä päättävät kirkkolainsäädännön mukaisesti
Lohjan seurakunnan ja seurakuntayhtymän hallintoelimet. Siirretyllä viranhaltijoilla
on oikeus saada vikasuhteeseen tai työsopimussuhteeseen kuuluvat edut sellaisina
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.

Päätöksessään kirkkohallitus on lakkauttanut Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja
Pusulan seurakuntien kirkkoherrojen virat sekä kanttorinvirat ja perustanut Lohjan
seurakuntaan neljä kappalaisen virkaa ja neljä kanttorin virkaa. Lisäksi kirkkohallitus on
päättänyt siirtää perustettuihin virkoihin em. lakkautettujen kirkkoherrojen ja kanttorin
virkojen nykyiset vakinaiset viranhaltijat.
Muista rakennemuutokseen liittyvistä virka- ja työjärjestelyistä päättää Lohjan
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.
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Henkilöstön siirtämisestä ja asemasta seurakuntajaon muutostilanteessa säädetään
kirkkolaissa seuraavasti:
Jos seurakunta liitetään toiseen tai lakkautetaan tai jos seurakunnassa oleva virka tulee
tarpeettomaksi sen alueen supistumisen vuoksi, sen päätoimiset viranhaltijat siirretään
heille soveltuviin laajentuvan tai uuden seurakunnan tai asianomaisen
seurakuntayhtymän virkoihin.
Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina,
etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
Pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään
sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty.
Esityslistan liitteenä on taulukko Lohjan seurakuntaan perustettavista viroista sekä
henkilöstön sijoittumisesta perustettuihin virkoihin. Jokainen viranhaltija siirtyy
pääsääntöisesti samaan tehtävään, jota hoitaa tälläkin hetkellä.
Muutamiin
tehtävänkuviin ja tehtävänimikkeisiin tulee seurakunnan toiminnan ja hallinnon
organisoinnin myötä tarkennuksia ja muutoksia.
Henkilöstön asema ja palvelussuhteen keskeiset ehdot, kuten palkkaus ja vuosiloma,
säilyvät siirrossa ennallaan. Kenenkään edut eivät huonone. Sen sijaan tietyt entisen
työnantajan päätöksiin perustuvat henkilöstöedut, kuten työpaikkaruokailun ja
työterveydenhuollon järjestelyt sekä työaika- yms. järjestelyt, eivät siirry, vaan niistä
päättää uusi työnantaja.
1. Perustettavat virat ja siirrettävät viranhaltijat
Kirkkohallituksen päätöksellä laajenevaan Lohjan seurakuntaan perustetaan seuraavat
kappalaisen ja kanttorin virat ja perustettuihin virkoihin siirretään seuraavat henkilöt
1.1.2013 alkaen:
Karjalohjan alueseurakunta:
Kappalainen

Heikki Linnavirta

Nummen alueseurakunta:
Kappalainen

Erkki Kuusanmäki

Pusulan alueseurakunta:
Kappalainen

Olli Pakalén

Musiikkityö:
Kanttori (Karjalohja, Sammatti)
Kanttori (Nummi)
Kanttori (Pusula)

Heikki Orama
Sanna Kuoppala (sijaisena Hannele Solala)
Päivikki Jurmu
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Lisäksi Lohjan seurakuntaan esitetään perustettavaksi seuraavat päätoimiset virat ja
niihin siirrettäväksi seuraavat henkilöt 1.1.2013 alkaen:
Diakoniatyö:
Diakonian virka (Karjalohja, Sammatti) Emilia Alander (sijaisena Kirsi Suoknuuti)
Diakonian virka (Nummi)
Toini Suopellonmäki
Diakonian virka (Pusula)
Sinikka Laurila
Nuorisotyö:
Nuorisotyönohjaaja

Juha Laitinen (hoitaa avointa virkaa tilapäisenä
viranhaltijana, kunnes virka täytetään vakinaisesti)

Talous- ja hallintopalvelut:
Hallintojohtaja
Tietohallintopäällikkö
Pääkirjanpitäjä
Toimistosihteeri
Toimistosihteeri

Risto Hämäläinen
Tapio Varis
Salme Alestalo
Seija Norja
Seija Hollo

Henkilöstöpalvelut:
Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstösihteeri
Palkanlaskija

Katri Lahtiluoma
Outi Virtanen
Gerd Hallén

Kiinteistöpalvelut:
Kiinteistöpäällikkö
Toimitilavastaava
Pääemäntä
Vahtimestari-siivooja (Nummi)
Vahtimestari-siivooja (Pusula)

Sakari Jaakkola
Maria Löfman
Jaana Harinko-Sandell
Pirjo Salmikari
Jaana Heikkilä

Hautaus- ja puistopalvelut:
Hautaustoimen päällikkö
Puutarhuri
Seurakuntamestari (Nummi)
Seurakuntamestari (Pusula)

Pekka Huttunen
Pia Kuronen
Matti Vierto
Harri Sojanto

Perheneuvonta:
Neuvottelukeskuksen johtaja
Perheneuvoja
Perheneuvoja
Perheneuvoja
Vastaanottosihteeri

Heikki Lindfors
Kirsti Lehtinen
Päivi Koistinen
Sirkka Ojanperä
Jaana Laakso (sijaisena Nina Savolainen)

Sairaalasieluhoito:
Sairaalapastori

Tuomo Mantere
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2. Henkilöstön siirtoon liittyvät virkajärjestelyt
2.1. Talouspäällikköjen virkojen lakkauttaminen 31.12.2012 ja henkilöstösihteerin
sekä toimitilavastaavan virkojen perustaminen 1.1.2013 alkaen
Suurin muutos tukipalveluiden virkajärjestelyissä koskee nykyisiä Nummi-Pusulan
seurakuntayhtymän
ja
Karjalohjan
seurakunnan
talouspäälliköiden
virkoja.
Laajenevassa Lohjan seurakunnassa tukipalvelut (talous- ja henkilöstöhallinto,
kiinteistö- ja hautaustoimi) hoidetaan keskitetysti Lohjalla. Tästä johtuen liittyvien
seurakuntien nykyisten talouspäälliköiden tehtävänkuvat ja –nimikkeet sekä virkapaikat
muuttuvat uudessa organisaatiossa.
Käydyissä
neuvotteluissa
on
päädytty
esittämään
henkilöstösihteerin
ja
toimitilavastaavan virkojen perustamista, joihin talouspäälliköt siirtyvät. Myös
talouspäälliköiden sijoittumisesta kyseisiin virkoihin on päästy neuvotteluissa
sopimukseen. Henkilöstösihteerin virkaan siirretään Nummi-Pusulan talouspäällikkö
Outi Virtanen ja toimitilavastaavan virkaan Karjalohjan talouspäällikkö Maria Löfman.
Henkilöstösihteerin virka sijoittuu henkilöstöpalveluihin ja esimiehenä toimii
henkilöstöpäällikkö. Viran keskeisenä tehtävänä on palkkahallintoon liittyvien tehtävien
hoitaminen ja kehittäminen sekä PHR-sovelluksen (henkilötieto-/palvelussuhderekisteri)
pääkäyttäjänä toimiminen. Lisäksi tehtävään kuuluu seurakunnan henkilö- ja
tilavarausjärjestelmän (Varaaja) pääkäyttäjän tehtävät.
Toimitilavastaavan virka sijoittuu kiinteistöpalveluihin ja esimiehenä toimii
kiinteistöpäällikkö.
Toimitilavastaava toimii kirkonpalvelushenkilökunnan (suntiot, vahtimestarit, siivoojat
jne.) lähiesimiehenä ja vastaa työntekijöiden työnjaosta sekä työajan suunnittelusta ja
seurannasta.
Lisäksi
tehtävään
kuuluu
vastuu
seurakunnan
toimitilojen
osakehuoneistojen vuokraamisesta.
Molempien
virkojen
kelpoisuusehtona
on
soveltuva
opistoasteen
tai
ammattikorkeakoulututkinto. Virat sijoittuvat vaativuusryhmään 502. Viroista on laadittu
tehtävänkuvaukset ja ne ovat esityslistan liitteenä.
2.2. Nuorisotyönohjaajan viran perustaminen toimialueina Nummen ja Pusulan
alueseurakunnat
Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan
18.10.2012 esittänyt Lohjan seurakuntayhtymän hallintoelimille lausunnon Nummen ja
Pusulan alueiden nuoriso- ja rippikoulutyöstä. Lausunnon mukaan Nummen ja Pusulan
seurakunnissa tehdään vahvaa seurakunnallista nuorisotyötä, jonka vuoksi tärkeää on,
että alueella on oma nuorisotyöntekijä. Lausunto sisältää toivomuksen vakinaisen
nuorisotyönohjaajan viran perustamisesta sekä viran haettavaksi julistamisesta
mahdollisimman pian. Lisäksi toiveena on, että nuorisotyöntekijän haastattelu- ja
valintaryhmään valitaan edustaja Nummi-Pusulan alueelta.
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Nummen ja Pusulan alueseurakuntien nuorisotyöhön esitetään perustettavaksi
vakinainen nuorisotyönohjaajan virka, joka julistetaan haettavaksi. Kuluneena vuonna
alueen nuorisotyötä on hoitanut määräaikainen nuorisotyönohjaaja, jonka
palvelussuhde päättyy 31.12.2012. Hänet voidaan siirtää perustettavaan virkaan
tilapäisenä viranhaltijana (vt.), kunnes virka saadaan vakinaisesti täytettyä.
Perustettava nuorisotyönohjaajan virka sijoittuu vaativuusryhmään 502.
2.3. Piispainkokouksen hyväksymää muuta tutkintoa edellyttävän kanttorinviran
lakkauttaminen 31.12.2012 ja ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän
kanttorinviran perustaminen 1.1.2013 alkaen
Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien kanttorin työt on tarkoituksenmukaista
laajenevassa Lohjan seurakunnassa hoitaa yhden kanttorin toimesta. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että Sammatin seurakunnan avointa kanttorin virkaa ei täytetä ja
kyseinen virka näin ollen lakkautetaan 31.12.2012.
Sen sijaan Karjalohjan seurakunnan nykyisen kanttorin tehtävänkuvaa ja –aluetta on
mielekästä laajentaa siten, että hänen vastattavakseen tulevat kanttorin työt myös
Sammatin alueseurakunnassa. Nämä alueseurakunnat sijaitsevat lähekkäin toisiaan ja
kahden pienen alueen tapauksessa kaikenlainen yhteistyö antaa näille alueille
merkittäviä synergiaetuja, joita yhteinen työntekijä edistää. Työkuormitus ja alueen
väestömäärä on vastaava kuin Nummen ja Pusulan alueseurakuntien ylempää
korkeakoulututkintoa vaativassa virassa toimivilla kanttoreilla. Tästä johtuen Sammatin
ja Karjalohjan alueseurakuntien yhteinen kanttorin virka on aiheellista muuttaa ylempää
korkeakoulututkintoa edellyttäväksi kanttorinviraksi.
Kirkkojärjestyksen 6:40§ sekä Piispankokouksen päätös n:o 108 sisältävät säännökset
kanttorin virkaan vaadittavista tutkinnoista. Niiden mukaisesti kanttorinvirka voi olla joko:
 laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorinvirka
 ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka tai
 muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävä kanttorinvirka
Karjalohjan seurakunnan nykyinen kanttorinvirka on muuta piispainkokouksen
hyväksymää tutkintoa edellyttävä virka. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502
(peruspalkka 2222, 63 €/kk). Virka esitetään lakkautettavaksi 31.12.2012. Tilalle
esitetään perustettavaksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorinvirka
1.1.2013 lukien. Uusi virka sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virasta on laadittu
tehtävänkuvaus ja se on esityslistan liitteenä.
Perustettava virka esitetään täytettäväksi rakennemuutoksen perusteella ilman julkista
hakumenettelyä siten, että siihen siirretään Karjalohjan nykyinen kanttori Heikki Orama
1.1.2013 lukien. Hän täyttää viran kelpoisuusehdot.
Päätös viran muuttamisesta on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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2.4. Lakkautettaviksi esitettävät virat
Kirkkohallituksen päätöksen perusteella Sammatin alueseurakunnan kappalaisen sekä
kanttorin virat voidaan todeta lakkaaviksi, koska niissä ei ole siirrettävää vakinaista
viranhaltijaa ja näin ollen kyseisiä virkoja ei perusteta Lohjan seurakuntaan.
Lisäksi lakkautettaviksi esitetään seuraavat täyttämättä olevat virat:
 Sammatin diakonian virka
 Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän seurakuntapastorin virka
 Pusulan toimistosihteerin virka
 Lohjan seurakuntayhtymän suntion virka
3. Henkilöstön kuuleminen ja yhteistoiminta
Henkilöstöä koskevat toimenpiteet edellyttävät kiinteää yhteistoimintaa henkilöstön
kanssa.
Henkilöstöä
on
informoitu
valmisteluprosessin
etenemisestä
työpaikkakokouksissa sekä kirjallisilla tiedotteilla.
Tehtävänkuvien muutoksista on keskusteltu asianomaisten työntekijöiden kanssa.
Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaiset henkilöstön kuulemistilaisuudet järjestetään
28.11. (Lohja), 5.12. (Karjalohja) sekä 10.12. (Nummi-Pusula). Lisäksi
kuuleminen
on suoritettu kirjallisena ja sen tuloksista laadittu yhteenveto tuodaan kokoukseen.
Lohjan seurakuntayhtymän nykyinen yhteistyötoimikunta jatkaa toimintaansa
toimikautensa loppuun asti (31.12.2013). Toimikuntaan on nimetty henkilöstön edustajat
kaikista liittyvistä seurakunnista.
LIITTEET

5
6
7
8

Taulukko Lohjan seurakuntaan siirrettävistä viranhaltijoista
Henkilöstösihteerin tehtävänkuvaus
Toimitilavastaavan tehtävänkuvaus
Kanttorin tehtävänkuvaus

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. perustaa laajenevaan Lohjan seurakuntaan kohdassa 1 esitetyt virat 1.1.2013
alkaen
2. siirtää henkilöstön perustettuihin virkoihin vähintään nykyisin palvelussuhteen ehdoin
1.1.2013 alkaen
3. lakkauttaa kohdassa 2.4. esitetyt virat siten, että lakkauttamisajankohta on
31.12.2012
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. perustaa laajenevaan Lohjan seurakuntaan kohdassa 1 esitetyt virat 1.1.2013
alkaen
2. siirtää henkilöstön perustettuihin virkoihin vähintään nykyisin palvelussuhteen ehdoin
1.1.2013 alkaen
3. lakkauttaa kohdassa 2.4 esitetyt virat siten, että lakkauttamisajankohta on
31.12.2012
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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58. 174. TYÖSOPIMUSSUHTEISEN HENKILÖSTÖN SIIRTÄMINEN LAAJENEVAN LOHJAN
SEURAKUNNAN PALVELUKSEEN
Kirkkohallituksen päätöksen 22.8.2012/145§ mukaisesti laajenevan Lohjan
seurakunnan aloittaessa toimintansa Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan
seurakuntien sekä nykyisten Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymien
palveluksessa olevat pysyväisluontoisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevat
työntekijät siirretään kirkkolain 13 luvun 2 §:n nojalla heille soveltuviin Lohjan
seurakunnan työsopimussuhteisiin tehtäviin. Siirretyllä työntekijöillä on oikeus saada
työsopimussuhteeseen kuuluvat edut sellaisina etteivät ne ole epäedullisemmat kuin
hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut.
Työsopimussuhteisten työntekijöiden osalta noudatetaan lisäksi työsopimuslain
liikkeenluovutusta koskevia määräyksiä. Liikkeenluovutustilanteessa henkilöstö siirtyy
toisen työnantajan palvelukseen, jolle palvelussuhteisiin liittyvät oikeudet ja
velvollisuudet siirtyvät. Oikeus palkkaetuuksiin ja tekstietuuksiin (vuosiloma,
sairausloma) sitovat uutta työnantajaa liikkeenluovutuksen jälkeen. (TyösopL 1:10§).
Työsuhteisia toimia ei näin ollen tarvitse perustaa. Työntekijöille ei myöskään ole
välttämätöntä tehdä uusia työsopimuksia, vaan siirtohetkellä työsopimus ja
työsopimuksen mukaiset velvollisuudet ja oikeudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Uudet
työsopimukset ovat tarpeen, jos työtehtävissä tms. tapahtuvat muutokset edellyttävät
työsopimuksen muuttamista.
Esityslistan liitteenä on taulukko Lohjan seurakuntaan siirtyvistä työsuhteista sekä niitä
hoitavista henkilöistä. Jokainen työntekijä siirtyy pääsääntöisesti samaan tehtävään, jota
hoitaa tälläkin hetkellä. Muutamiin tehtävänkuviin voi yhtymän toiminnan ja hallinnon
organisoinnin myötä tulla tarkennuksia ja muutoksia.
1. Työsopimussuhteiset tehtävät ja siirrettävät työntekijät
Laajenevaan Lohjan seurakuntaan esitetään varattavaksi määrärahat seuraaviin
työsuhteisiin toimiin ja niihin siirrettäväksi seuraavat henkilöt 1.1.2013 alkaen:
Nummen ja Pusulan alueseurakunnat:
Toimistosihteeri
Raili Karvonen
Karjalohjan ja Sammatin alueseurakunta:
Toimistosihteeri
Keijo Wigren
Lapsityö:
Lastenohjaaja (Karjalohja)
Lastenohjaaja (Sammatti)
Lastenohjaaja (Sammatti)
Lastenohjaaja (Nummi)
Lastenohjaaja (Nummi)

Susanna Kallio
Sanna Veiksola
Reetta Haahti-Seppälä
Salonmaa Jaana
Levänen Raija
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Lastenohjaaja (Pusula)
Lastenohjaaja (Pusula)

Sari Sulavuori
Elina Näkki (sijaisena Kaarina Stenberg)

Kiinteistöpalvelut:
Kiinteistösihteeri
Kiinteistöhuoltomestari
Vahtimestari-siivooja
Suntio
Siivooja
Talonmies-vahtimestari
Suntio
Suntio
Seurakuntamestari (Sammatti)
Siivooja-hautausmaanhoit. (Sammatti)
Keittäjä
Keittäjä
Keittäjä
Keittäjä-vahtimestari
Suntio-emäntä (Karjalohja)
Seurakuntamestarin apulainen

Eeva Hietala
Jari Nikkanen
Mirka Maaniitty
Ritva Korvo
Mai-Leena Perttunen
Pauli Perttunen
Raili Pietarinen
Pirjo Tuominen
Unto Voutilainen
Mia Viljanen
Hely Tenlenius
Heidi Tenlenius
Tuula Asp
Johanna Vainio
Sirkka Myllys
Veijo Suoniemi

Hautaus- ja puistopalvelut:
Puutarhuri
Vahtimestari-hautausmaanhoitaja
Haudankaivaja
Haudankaivaja
Haudankaivaja
Kiinteistötyöntekijä
Erityisammattimies
Erityisammattimies

Teppo Luumi
Jaana Karppinen
Kari Lampi
Tomas Sundholm
Timo Väre
Leevi Nieminen
Anders Degerlund
Risto Rahkonen

2. Henkilöstön siirtoon liittyvät tehtävien uudelleenjärjestelyt
2.1. Alueseurakuntien virasto- ja toimistopalveluissa työskentelevien
toimistosihteerien tehtävät
Nummen ja Pusulan alueseurakuntien virasto- ja toimistopalveluissa työskentelee
toimistosihteeri Raili Karvonen. Hänen tehtävänkuvansa muuttuu siten, että
kirkkoherranviraston töiden lisäksi hän hoitaa jatkossa myös ko. alueseurakuntien
alueneuvostojen sihteerintyöt sekä alueseurakunnan ostolaskujen käsittelyyn liittyvä
tehtäviä. Sen sijaan laskutukseen liittyvät työt siirtyvät Lohjalle yhteisen taloustoimiston
hoidettaviksi. Tehtävänkuvauksen päivittäminen on työn alla.
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Sammatin seurakunnan nykyinen hallintosihteeri Keijo Wigren hoitaa jatkossa virasto- ja
toimistopalvelut sekä Sammatin että Karjalohjan alueseurakunnissa. Molemmissa
palvelupisteissä olisi päivystys kahtena päivänä viikossa. Lisäksi tehtävään kuuluu
alueneuvostojen sihteerintyöt. Keijo Wigrenin työsuhde on tällä hetkellä puolitoiminen
(50 %). Kevään 2013 aikana työsopimusta on tarkoitus muuttaa työajan osalta 80 %:ksi
(29 t/vko).
Muutoksen yhteydessä hallintosihteerin tehtävänimike on tarkoituksenmukaista
yhdenmukaistaa muiden Lohjan seurakunnan asiakaspalvelussa työskentelevien
toimistosihteereiden kanssa. Uusi tehtävänimike on näin ollen toimistosihteeri.
Tehtävänkuvauksen päivittäminen on työn alla.
2.2. Kiinteistösihteerin tehtävä
Työnjohtaja-sihteeri Eeva Hietalan työsuhteinen toimi esitetään muutettavaksi
kiinteistösihteerin toimeksi kiinteistöpalvelujen organisaation uudelleenjärjestelyjen
johdosta. Tehtävään aikaisemmin kuuluneet suntioiden ja vahtimestari-siivoojien
esimiestehtävät siirtyvät kiinteistöpalveluihin perustettuun uuteen toimitilavastaavan
viran tehtäviin. Kiinteistösihteerin tehtävä keskittyy kiinteistötoimen hallinnollisiin
sihteerintöihin, joita laajanevassa seurakunnassa on aikaisempaa enemmän.
2.3. Sammatin määräaikainen lastenohjaajan tehtävä
Sammatin seurakunnassa on yksi vakinainen lastenohjaajan työsuhde sekä yksi
määräaikainen työsuhde, joka päättyy 31.12.2012. Sammatin seurakuntaneuvosto on
kokouksessaan 6.9.2012/§94 esittänyt, että Reetta Haahti-Seppälän määräaikaista
lastenohjaajan työsuhdetta jatkettaisiin ajalla 1.1.-31.12.2013. Sammatin seurakunnan
päiväkerhoissa on tällä hetkellä 20 lasta ja on nähtävissä, että lapsimäärä ei ole
vähenemässä.
Työsopimuksen
jatkaminen
määräaikaisena
perustuu
rakennemuutokseen liittyvään resurssitarpeen kartoittamiseen vuoden 2013 aikana.
LIITE 9

Taulukko Lohjan seurakuntaan siirrettävistä työsopimussuhteista
työntekijöistä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. varaa määrärahat kohdassa 1 esitettyihin työsopimussuhteisiin toimiin 1.1.2013
alkaen
2. siirtää henkilöstön Lohjan seurakunnan työsopimussuhteisiin tehtäviin vähintään
nykyisin palvelussuhteen ehdoin 1.1.2013 alkaen
3. jatkaa Sammatin alueseurakunnan lastenohjaaja Reetta Haahti-Seppälän
määräaikaista työsopimusta 31.12.2013 asti
4. päättää, että muiden määräaikaisten, pääasiassa vakinaisten työntekijöiden
sijaisena toimivien työsopimuksia jatketaan siihen asti kuin nykyinen työsopimus on
voimassa
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Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. varata määrärahat kohdassa 1 esitettyihin työsopimussuhteisiin toimiin 1.1.2013
alkaen
2. siirtää henkilöstön Lohjan seurakunnan työsopimussuhteisiin tehtäviin vähintään
nykyisin palvelussuhteen ehdoin 1.1.2013 alkaen
3. jatkaa Sammatin alueseurakunnan lastenohjaaja Reetta Haahti-Seppälän
määräaikaista työsopimusta 31.12.2013 asti
4. päättää, että muiden määräaikaisten, pääasiassa vakinaisten työntekijöiden
sijaisena toimivien työsopimuksia jatketaan siihen asti kuin nykyinen työsopimus on
voimassa
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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59. 176. LOHJAN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ
Lohjan seurakuntayhtymän nykyinen taloussääntö on vuodelta 1999. Kirkkohallitus on
julkaissut viimeisimmän päivitetyn taloussääntömallin seurakunnille Kirkkohallituksen
yleiskirjeen 39/2010 yhteydessä. Liitteenä oleva esitys Lohjan seurakunnan
taloussäännöksi on laadittu uusimman mallisäännön pohjalta.
Vuoden 1999 taloussääntö on joiltakin osin selkeästi vanhentunut, rakennemuutoksen
toteuttamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää taloussääntö vastaamaan
nykyisin sovellettavia taloushallinnon käytäntöjä.
LIITE (erillinen)

Lohjan seurakunnan taloussääntö

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan esityksen taloussäännöksi ja esittää
sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------

Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Lohjan seurakunnan taloussäännön.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
____________________________
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60. 177. LOHJAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Lohjan seurakunnan laajentuessa seurakuntaliitoksin 1.1.2013 alkaen tulee
seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävälle kirkkovaltuustolle hyväksyä työjärjestys.
Liitteenä oleva esitys Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestykseksi on
sisällöltään yhteneväinen Lohjan seurakuntayhtymän nykyisen voimassaolevan yhteisen
kirkkovaltuuston työjärjestyksen kanssa (hyväksytty 15.12.2008).
Rakennemuutoksen yhteydessä työjärjestyksen sisältöön ei ole tarvetta tehdä
muutoksia, liitteenä olevassa esityksessä ainoastaan otsikointi ja viittaukset toimielimen
nimeen on muutettu vastaamaan yhden seurakunnan hallintomallia.

LIITE (erillinen)

Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan esityksen Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestykseksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston
työjärjestyksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
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61. 178. LOHJAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Lohjan seurakunnan laajentuessa vuoden 2013 alusta lukien tulee työnsä aloittavalle
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostolle vahvistaa ohjesääntö.
Liitteenä oleva esitys Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännöksi on
pääpiirteissään Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
mukainen. Toimivallan siirtoa käsittelevässä 4. luvun 11§:ssä on esitetty uuden
rakenteen mukaisesti kirkkoneuvoston alaisina toimivat johtokunnat ja alueneuvostot.
LIITE (erillinen)

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Keskustelun myötä hallintojohtaja teki ohjesäännön 4. luvun 13 ja 14 § muutokset
nimenkirjoitusoikeudesta siten, että 13 § kohta 2. kuuluu seuraavasti ; kirjoittaa
seurakunnan nimen ja antaa valtakirjat seurakunnan puolesta lukuun ottamatta
jäljempänä 14§:ssä mainittuja hallintojohtajan toimivaltaan kuuluvia valtakirjoja ja 14 §
kohta 2. seuraavasti: kirjoittaa seurakunnan nimen ja päättää toimialaansa kuuluvista
hankinnoista ja palveluiden ostoista, solmii ja allekirjoittaa niitä koskevat sopimukset
hankintasäännön ja kirkkoneuvoston talousarvion soveltamisohjeissa kutakin vuotta
varten vahvistamien hankintarajojen määräämissä rajoissa sekä solmii ja allekirjoittaa
toimialaansa kuuluvat ja sitä koskevat muut vähäiset sopimukset, joilla ei ole välitöntä
taloudellista vaikutusta.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. se hyväksyy liitteenä olevan esityksen Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston
ohjesäännöksi,
2. se lähettää hyväksytyn ohjesäännön edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön ja
2. lähettää hyväksytyn ohjesäännön edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
____________________________
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62. 179. LOHJAN SEURAKUNNAN TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön ohella on tarpeen laatia ja hyväksyä
tukipalveluiden johtosääntö. Johtosäännössä määritellään kunkin tukipalvelun yksikön
tehtävät sekä johtavien viranhaltijoiden tehtävänkuvat ja päätösvalta.
Johtosääntöesitys on laadittu siten, että kaikki tukipalveluyksiköt, niiden tehtävät sekä
päälliköiden tehtävänkuvat ja toimivalta on kerätty yhteiseen johtosääntöön. Sekä
yksiköiden tehtävissä, että päälliköiden tehtävänkuvissa on käytetty yhtenäistä
rakennetta. Johtosääntö korvaa aikaisemmat hallintojohtajan, henkilöstöpäällikön,
kiinteistöpäällikön sekä hautaustoimen päällikön virkojen johtosäännöt.
Tukipalveluiden yksiköitä ovat talous- ja hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut,
kiinteistöpalvelut ja hautaus- ja puistopalvelut. Tukipalveluita johtaa Lohjan seurakunnan
hallintojohtaja. Hän on yhteisen kirkkoneuvoston alainen viranhaltija. Hallintojohtajan
sijainen on henkilöstöpäällikkö ja muiden päälliköiden varahenkilönä toimii
hallintojohtaja tai hallintojohtajan erikseen määräämä henkilö.

LIITE (erillinen)

Lohjan seurakunnan tukipalveluiden johtosääntö

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan johtosäännön ja esittää sen yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuuston päättää hyväksyä Lohjan seurakunnan tukipalveluiden
johtosäännön.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
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63. 180. LOHJAN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ,
HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNNÖT
Hautaustoimen ohjesääntö on päivitetty laajenevan Lohjan seurakunnan hautaustoimen
ohjesäännöksi. Liittyvien seurakuntien kohdalla oleellinen muutos on hautaoikeuden
pituus Nummella (30 v). Pusulassa ja Karjalohjalla hautaoikeus on luovutettu 50
vuodeksi. Lainsäädännön aiheuttamana muutoksena on huomioitu myös haudatun
vainajan siirtämisen muuttunut lupamenettely. Liittyvien seurakuntien hautausmaiden
käyttösuunnitelmat päivitetään ensi vuoden aikana.
Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoidosta vastaa hautainhoitorahasto.
Hautojen hoitomaksut ohjataan hautainhoitorahastoon ja rahastosta maksetaan
hautojen hoitokulut. Hautainhoitorahaston hallinnoinnissa noudatetaan kirkkovaltuuston
hyväksymiä hautainhoitorahaston sääntöjä. Seurakunnan laajetessa 1.1.2013 liittyvien
seurakuntien
hautainhoitorahastot
yhdistetään
Lohjan
seurakunnan
hautainhoitorahastoon.
Hautainhoitorahaston säännöt on päivitetty Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston
säännöiksi.
Uusilla säännöillä kumotaan Lohjan seurakuntayhtymän ja liittyvien seurakuntien
hautaustoimen ohjesäännöt ja hautainhoitorahaston säännöt.
LIITTEET (erillisenä)

Lohjan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston säännöt

Keskustelun myötä hautaustoimen päällikkö lisäsi Hautainhoitorahaston sääntöön §:n 8,
”Jos rahaston varoja lainataan seurakunnalle, rahastolle on maksettava Suomen pankin
peruskorko +1%.”
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lohjan seurakunnan
hautaustoimen ohjesäännön ja lähettää sen edelleen Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lohjan seurakunnan
hautainhoitorahaston säännöt
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

18.12.2012
10.12.2012

63
180

94
228

Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön ja lähettää sen edelleen
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
2. hyväksyä Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston säännöt
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimieleisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Lohjalla ____________

Yhteinen
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Virka-asema
____________________________
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64. 181. ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Lohjan seurakunnan laajentuessa ja neljän itsenäisen seurakunnan lakkautusten
seurauksena vuoden 2013 alusta lukien seurakukuntatyö organisoidaan uudelleen.
Liitettävät seurakunnat muodostavat neljä eri alueseurakuntaa kirkkolain ja
kirkkojärjestyksen säädöksin seurakuntapiiristä. Alueseurakuntien työtä johtavat
alueneuvosto ja aluekappalainen tai aluepastori, joille tulee yhteisen kirkkoneuvoston
esityksestä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaa johtosäännöt.
Liitteenä olevaa esitystä Lohjan seurakunnan alueseurakuntien ja aluekappalaisten
johtosäännöksi on käsitelty liitettävien seurakuntien toimielimissä ja ne ovat antaneet
lausuntonsa valmisteluryhmälle.
Samassa organisaatiomallissa Lohjan seurakunnan hallintoon jää kaksi johtokuntaa:
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta, joka on yhteisjohtokunta Vihdin
seurakunnan kanssa ja ruotsinkielisen seurakuntatyön johtokunta Svenska direktion.
Muu seurakunnallinen työ hoidetaan jatkossa johtokuntatoiminnan sijasta
kirkkoneuvoston asettamilla toimikunnilla.
Valmisteluryhmässä on noussut esille näkemys, että jäljellä olevan vaalikauden ajan
voisivat alueneuvostoina jatkaa liitettävien seurakuntien nykyiset seurakuntaneuvostot.
Lähtökohtaisesti kyseinen menettely on hyvä pohja, mutta koska kyseiset toimielimet on
valittu vapailla vaaleilla, ei tasa-arvolain periaate toteudu vaaditulla tavalla. Tasaarvolain 4 a §:n mukaan julkista valtaa käyttävässä toimielimessä tulee olla edustettuina
tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.
LIITE (erillinen)

Lohjan seurakunnan alueseurakunnan johtosääntö

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. se hyväksyy liitteenä olevan esityksen Lohjan seurakunnan alueseurakuntien
johtosäännöksi
2. lakkauttaa jäljellä olevaksi vaalikaudeksi johtokunnat, lukuun ottamatta Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokuntaa ja Svenska direktionia
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan alueseurakuntien johtosäännön
2. lakkauttaa jäljellä olevaksi vaalikaudeksi johtokunnat, lukuun ottamatta Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokuntaa ja Svenska direktionia

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Lohjalla ____________
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____________________________
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Käsittely:
Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä Gunilla Wikberg teki Lea Sornikiven ja Sari
Kortteen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan alueseurakuntien johtosäännön
2. että kaikki nykyiset Lohjan seurakunnan johtokunnat jatkavat toimintaansa jäljellä
olevan vaalikauden
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty yhteisen kirkkoneuvoston päätösesityksestä
poikkeava ja kannatettu vastaehdotus, asiasta on äänestettävä.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sihteerin suorittama nimenhuutoäänestys.
Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä äänestysehdotus, jonka mukaan esityslistassa
olevaa yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja jäsen
Gunilla Wikbergin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ”EI”.
Suoritetussa äänestyksessä yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys sai 5 JAA -ääntä ja
Gunilla Wikbergin ehdotus sai 24 EI -ääntä. Tyhjää äänesti 5 jäsentä. Näin ollen
äänestyksen voitti Gunilla Wikbergin tekemä ehdotus. Äänestystulos on pöytäkirjan
liitteenä.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan alueseurakuntien johtosäännön.
2. että kaikki nykyiset Lohjan seurakunnan johtokunnat jatkavat toimintaansa jäljellä
olevan vaalikauden

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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65. 184. PERHEASIAINNEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ
Perheasian neuvottelukeskuksen johtajan virka oli avoinna kuluneen syksyn aikana.
Kaikilta virkaa hakeneilta hakijoilta puuttui muodollinen pätevyys virkaan. Tämän
seurauksena
hakuprosessi
keskeytettiin
ja
neuvottelukeskuksen
johtajan
pätevyyskriteereitä muutettiin.
Samassa yhteydessä Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosääntöä muokattiin ja
päivitettiin laajenevan Lohjan seurakunnan tarpeita vastaavaksi. Toinen oleellinen
muutos johtosääntöön on, että neuvottelukeskuksen johtajan valinta tapahtuu
johtokunnan päätöksen sijasta Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa lausuntojen
jälkeen, kun se aikaisemmin tapahtui johtokunnassa Vihdin seurakunnan
kirkkoneuvoston ja Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausuntojen
jälkeen.
Johtosääntö on lähetty myös Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
LIITE (erillinen)

Perheasiainneuvottelukeskuksen johtosääntö

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se hyväksyy liitteenä olevan esityksen Länsi-Uudenmaan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtosäännöksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Länsi-Uudenmaan perheasiain
neuvottelukeskuksen johtosäännön.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
____________________________
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MUUT ASIAT
Merkittiin tiedoksi seuraavat kokouspäivämäärät keväällä 2013:
- 28.1.2013: Yhteisen kirkkovaltuuston päätöskaronkka
- 29.1.2013: Uuden kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous
- 16.3.2013: Hiippakunnallinen luottamushenkilöiden koulutuspäivä
- 23.3.2013: Valtuustoseminaari
- 4.6.2013: Kirkkovaltuuston kokous

67.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen viitaten esityslistan liitteeseen.

68.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 21.40.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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____________________________

