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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi no 218.

2.

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 läsnä olevat ja kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen sillä muutoksella, että § 6 käsitellään pykälän
12 jälkeen.

3.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Sari Korte ja Esa Koskinen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Sari Kortteen ja Esa
Koskisen ollessa estynyt Kaisa Niskalan. Pykälän 11 osalta pöytäkirjantarkastaa Kirsi
Oksanen.
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HENKILÖSTÖASIOITA
YHTEISTYÖSOPIMUS LUKSIAN KANSSA
Lohjan seurakunta on tehnyt yhteistyötä sekä LUKSIAN että LAUREAN kanssa. Yhteistyö
on koettu molemmin puolin rakentavaksi, joka palvelee erityisesti ammattiopistossa
opiskelevia nuoria. Yhteistyön selkeänä perusteena seurakunnan kannalta on saavuttaa
niitä nuoria, joiden sitoutuminen seurakunnan toimintaan on oleellisesti heikentymässä.
Sopimusluonnos yhtäältä kertoo jo olemassa olevasta yhteistyöstä mutta toisaalta antaa
nimetylle seurakunnan työntekijälle selkeän valtuutuksen toimia ammattiopistossa.
Pastori Panu Mäkelä on käynyt keskusteluja yhteystyöstä rehtoreiden kanssa ja siitä,
että nykypäivänä on syytä sopia myös kirjallisesti toiminnan rajoista ja puitteista. He
ovat laatineet yhdessä sopimusluonnoksen sopimukseksi, joka on liitteenä. Sopimusten
pohjana on käytetty Kirkkohallituksen ja ammattiopistopistojen laatimaa suositusta, sitä
on muokattu paremmin paikallisia oloja vastaavaksi. Luksian hallinnossa asiaa
käsitellään tammikuun aikana. Sopimusluonnos on liitteenä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen sopimukseksi yhteistyöstä
LUKSIAN kanssa.
2. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen, kun se on hyväksytty
LUKSIAN hallinnossa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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8. – 10.

HENKILÖSTÖASIOITA

11.

TESTAMENTTILAHJOITUKSEN OSAN KOHDENTAMINEN LOHJAN
YHTEISLYSEON LUKION HAITI-PROJEKTIIN

12.

KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN
ASIAKKAAKSI LIITTYMISEN AIKATAULUN MUUTTAMINEN
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi liittymisen aikataulua Lohjan osalta kokouksessaan 23.10.2012. Tuolloin
päätettiin, ettei alkuperäinen suunniteltu liittymisaikataulu 1.1.2013 ollut kokonaisuus
huomioiden realistinen. Kirkon palvelukeskuksen johtokunta käsitteli Lohjan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen /lausunnon kokouksessaan
7/2012, 28.11.2012 ja määritteli uudeksi liittymisajankohdaksi 1.1.2015 (kts. liite x).
Palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisen prosessi alkaa noin vuotta ennen varsinaista
liittymisajankohtaa. Lohjan seurakunnan osalta valmistelevat toimenpiteet ja erilaiset
koulutukset lähtevät liikkeelle nykyaikataulun mukaisesti tammikuusta 2014 alkaen.
Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevat taloushallinnon selvitys- ja
muutostyöt ovat vaativa kokonaisuus, johon organisaation tulisi kyetä irrottamaan
riittävästi henkilöstöresurssia muutoksen onnistuneen läpiviennin takaamiseksi.
Lohjan seurakunnan taloushallinnon johtavana viranhaltijana toimiva hallintojohtaja
Risto Hämäläinen on siirtymässä Espoon seurakuntayhtymän hallintojohtajan virkaan
1.3.2014 alkaen. Lohjan seurakunnan hallintojohtajan virantäyttöprosessin aikataulun
mukaisesti uusi hallintojohtaja aloittaa virassa aikaisintaan 1.9.2014. Kevään ja kesän
2014 siirtymävaiheen aikana taloushallinnon tehtäviä hoidetaan sisäisillä järjestelyillä,
jotka vievät taloustoimiston henkilökunnan resursseja selkeästi normaalista poikkeavasti.
Lisäksi vuoden 2013 alusta lukien toteutetussa seurakuntarakenteen muutoksessa
Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan seurakunnat sekä Nummi-Pusulan ja Lohjan
seurakuntayhtymät lakkautettiin ja seurakunnat liitettiin osaksi laajentuvaa Lohjan
seurakuntaa. Seurakuntarakenteen muutosprosessin toteutettiin erittäin kiireellisellä
aikataululla. Lohjan seurakunnassa on käytössä seurakuntapiireihin perustuva
alueseurakuntamalli, jonka toimintaan liittyvä kehitystyö on vielä osin käynnissä.
Seurakuntatalouksien
yhdistämiseen
liittyvä
selvitystyö
ja
toimintojen
yhdenmukaistaminen on ollut vaativa ja on edelleen jatkuva tehtävä taloustoimiston
seurakunnan jäsenmäärään suhteutettuna vähälukuiselle henkilöstölle.
Oman haasteensa yhteistyön syventämiseen tuo Nummen alueseurakunnan
alueneuvoston päätös valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin hallintooikeuden tekemästä päätöksestä, joka koski Kirkkohallituksen 22.8.2012 tekemästä
rakennemuutospäätöksestä hallinto-oikeuteen tehtyjä valituksia.
Lohjan seurakunta ostaa kaikki IT-palvelunsa Espoon
tietohallinnolta. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen
muutokset on tarkoituksenmukaisinta ja kustannustehokkainta
aikataulussa Espoon seurakuntayhtymän kanssa. Espoon

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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seurakuntayhtymän
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siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ei saatujen tietojen mukaan ole
toteutumassa ennen vuotta 2016.
Lähtökohtaisesti Lohjan seurakunnassa ymmärretään asetettujen aikataulujen ja niihin
liittyvän resursoinnin merkitys Kirkon palvelukeskuksen näkökulmasta. Valitettavasti
Lohjan seurakunnan tilanne käytettävissä olevien resurssien suhteen on käytännössä
vuoden 2014 osalta edellä esitetyin perustein siinä määrin vaikea, että organisaatiolle
olisi kohtuutonta yrittää viedä läpi palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvää
vaativaa prosessia. Liittymisprosessin läpivieminen Lohjan seurakunnan resurssitilanteen
vajauksen vallitessa ei liene myöskään Kirkon palvelukeskuksen etujen mukaista,
siirtymisen toteuttaminen kuormittaisi myös palvelukeskuksen tukitoimintoresursseja
huomattavasti.
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta, ettei Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan Lohjan seurakunnalle
määrittämä liittymisaikataulu 1.1.2015 ole realistisesti arvioiden toteutettavissa,
2. pyytää Kirkon palvelukeskuksen johtokuntaa määrittelemään Lohjan
seurakunnalle uuden, Espoon seurakuntayhtymän liittymisaikataulun mukaisen
myöhäisemmän liittymisajankohdan
3. antaa päätöksen tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana Nummen alueseurakuntaan sijoittuva
diakonian virka. Diakonian viranhaltija vastaa diakonia- ja lähetystyön sisällön
suunnittelusta ja toteutuksesta Nummen alueseurakunnassa. Virkaan sisältyy myös
työtehtäviä kantaseurakunnan alueella sekä rippikoulutyötä. Virka on kokoaikainen.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen (13.9.2005 / 101)
mukainen tutkinto. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen
tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä kirkkolain 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote.
Virka on sijoitettu palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 502 (tehtäväkohtainen
peruspalkka 2253,75 €/kk).
Avoimesta virasta ilmoitettiin 5.12.2014 ilmestyneessä Kotimaa-lehdessä sekä kirkon ja
työvoimahallinnon rekrytointisivuilla internetissä. Hakuaika päättyi 27.12.2013.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat kolme henkilöä:




Hilkka-Helena Katainen (Turku)
Tanja Mäkelä (Lohja)
Kirsi Suoknuuti (Lohja)

Kaikki hakijat täyttävät diakonian viran kelpoisuusvaatimukset. Hakemukset
ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (Juhani Korte, Katja Itämäki, Katri Lahtiluoma,
Erkki Kuusanmäki ja Irja Salonen) haastattelee kaikki hakijat keskiviikkona 8.1.2014.
Työryhmän esitys tuodaan kokoukseen.
LIITE Hakijayhteenveto
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. täyttää Nummen alueseurakuntaan sijoitetun diakonian viran työryhmän
esityksen mukaisesti
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. vahvistaa viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi palvelussuhteen alkaessa 2253,75
€/kk vaativuusryhmässä 502
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan
vahvistamista työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen
terveydentilastaan sekä KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen.
-----------------------------------
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Täydennetty päätösesitys:
Suoritettujen haastattelujen perusteella työryhmän yksimielinen esitys on, että Nummen
alueseurakuntaan sijoittuvaan diakonian virkaan valitaan sosionomi- diakoni (AMK)
Tanja Mäkelä virkaan soveltuvan koulutuksen, monipuolisen diakoniatyön
työkokemuksen sekä henkilökohtaisen haastattelun perusteella.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita Nummen alueseurakuntaan sijoittuvaan diakonian virkaan sosionomidiakoni (AMK) Tanja Mäkelän 1.2.2014 lukien tai sopimuksen mukaan
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. vahvistaa viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi palvelussuhteiden alkaessa 2253,75
€/kk vaativuusryhmässä 502
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan
vahvistamista työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen
terveydentilastaan sekä nähtäväksi KL 6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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13.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

14.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Lohjan perusturvatoimen ilmoitus sopimuksen irtisanomisesta

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
15.

MUUT ASIAT
Päätösesitys:
1.

Henkilöstöasia

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyn ilmoituksen tiedoksi.

16.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.
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