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Kirkkoneuvosto
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 8/2019
aika

tiistai 3.9.2019 klo 18:00-19:15

paikka

Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula

jäsenet

Ulla Rosenqvist
Pekka Latva-Pukkila
Ilkka Ertimo
Satu Heikkilä
Leena Jäntti
Arto Kivistö
Katja Pietilä-Virtanen
Ulla Siimes
Liisa Sirén
Jorma Sulander
Lauri Untamo
Leena Jokinen

muut osallistujat
Seppo Yli-Antola
Jukka Kaikkonen
Marjut Helske
Tuula Rasilainen
Kalervo Pöykkö

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”
varajäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
johtava tiedottaja
hallintopastori, sihteeri

asiat § 71-86

__________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Kalervo Pöykkö
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 3.9.2019

__________________________________________________________________________________
Liisa Sirén
Jorma Sulander
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden Luuk. 8: 9-14 ja kirkkoneuvosto lauloi virren 932.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:56, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valittiin kokouksen 8/19 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Sirén ja Jorma
Sulander.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Lisättiin pykälä 86 VASTUULLISEN
TILINTARKASTAJAN VAIHTAMINEN.
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Kirkkoneuvosto
JOKELAN KIRKON TULEVAISUUTTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN VALINTA
KN 71

Kiinteistötoimen johtokunta keskusteli kokouksessaan 13.8.2019 Jokelan kirkon ja
evakkotilojen (Keskustie 2, Jokela) tilanteesta. Evakkotilojen remontti on loppusuoralla, ja
toiminta voidaan aloittaa syyskuun alussa. Tilojen sijainnista on saatu positiivista palautetta.
Kokouksessa tultiin siihen tulokseen, että tarvitaan kirkkoneuvoston määräämä laajempi
kokoonpano selvittämään Jokelan kirkon tilannetta ja tulevaisuutta.
____________________
Kiint.tjk 6-2019
18 §
JOKELAN KIRKKO
Kiinteistötoimen johtokunta keskusteli Jokelan kirkosta ja päätti pyytää, että kirkkoneuvosto
perustaa työryhmän selvittämään Jokelan kirkon tulevaisuutta.
Päätös
_____________________
Kn 71

Esitys hyväksyttiin

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän selvittämään Jokelan kirkon tilannetta ja
tulevaisuutta. Työryhmään nimetään kirkkoherran, talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön
lisäksi 3-4 luottamushenkilöä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Työryhmään valittiin luottamushenkilöistä kiinteistötoimen
johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Ertimo, Martti Väyrynen, Arto Kivistö ja Lea Ahonen
OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, HALLIKAINEN
KN 72
Tuusulan seurakunnalla on Jokelan Pertussa myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti).
Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2018 § 3.
Harri ja Paula Hallikainen ovat jättäneet ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen kortteli 6728
tontista no 3 (864 m2 / 259 k-m2 / € 43.200). Rekisterinumero on 858-22-6728-3.
Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka
on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt
kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää
varausmaksu myyjälle.
Varausmaksu, 4.320 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
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Kirkkoneuvosto

Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Liite 1a
Liite 1b
Liite 1c

Ostotarjous ja karttaliite/ Hallikainen
Kartta Kartanon alueesta
Kirkkovaltuuston hinnasto Kv 1/2018, 3 §

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Harri Hallikaisen ja Paula Hallikaisen jättämän
ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6728 AO-tontista no 3 (858-22-6728-3),
kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 43.200 €
2. valtuuttaa talousjohtaja Marjut Helskeen valmistelemaan kauppaan liittyvän
kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen yhdessä kirkkoherra Ulla Rosenqvistin kanssa
3. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, LÄMSÄ
KN 73
Tuusulan seurakunnalla on Jokelan Pertussa myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti).
Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2018 § 3.
Juha-Matti ja Niina Lämsä ovat jättäneet ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen kortteli 6726
tontista no 4 (894 m2 / 268 k-m2 / € 44.700). Rekisterinumero on 858-22-6726-4.
Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka
on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt
kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää
varausmaksu myyjälle.
Varausmaksu, 4.470 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Liite 2a
Liite 2b
Liite 2c
Talousjohtajan
esitys

Ostotarjous ja karttaliite/ Lämsä
Kartta Kartanon alueesta
Kirkkovaltuuston hinnasto Kv 1/2018, 3 §
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Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Juha-Matti Lämsän ja Niina Lämsän jättämän
ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6726 AO-tontista no 4 (858-22-6726-4),
kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 44.700 €
2. valtuuttaa talousjohtaja Marjut Helskeen valmistelemaan kauppaan liittyvän
kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen yhdessä kirkkoherra Ulla Rosenqvistin kanssa
3. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, KINNUNEN
Kn 74
Tuusulan seurakunnalla on Jokelan Pertussa myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti).
Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2018 § 3.
Tuomo ja Maarit Kinnunen ovat jättäneet ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen kortteli 6726
tontista no 3 (943 m2 / 283 k-m2 / € 47.150). Rekisterinumero on 858-22-6726-3.
Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka
on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt
kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää
varausmaksu myyjälle.
Varausmaksu, 4.715 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Liite 3a
Liite 3b
Liite 3c

Ostotarjous ja karttaliite/ Kinnunen
Kartta Kartanon alueesta
Kirkkovaltuuston hinnasto Kv 1/2018, 3 §

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Tuomo Kinnusen ja Maarit Kinnusen jättämän
ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6726 AO-tontista no 3 (858-22-6726-3),
kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 47.150 €
2. valtuuttaa talousjohtaja Marjut Helskeen valmistelemaan kauppaan liittyvän
kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen yhdessä kirkkoherra Ulla Rosenqvistin kanssa
3. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi

Kirkkoneuvosto
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Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KANTTORILAN OSTOTARJOUS, SALONEN
KN 75
Kirkkoneuvosto käsitteli asian 11.6.2019 kokouksessaan.
Keskustelussa todettiin, että kaupasta pitäisi tehdä kiinteistökaupan esisopimus, mutta asia
kirjattiin virheellisesti kiinteistökaupan kauppakirja-termillä. Virhettä ei huomattu myöskään
pöytäkirjan tarkastuksessa.
Tämä pykälä käsitellään nyt uudelleen, jotta muotovirhe saadaan korjattua.
Koska kirkkoneuvosto hyväksyi Jussi Salosen tarjoaman hinnan kiinteistöstä, on asia siltä osin
kunnossa. Nyt asia tulee uuteen käsittelyyn kirjausvirheen vuoksi. Tästä johtuen kiinteistö on
vuokrattu talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä Jussi Saloselle 200 €:n kuukausivuokraa
vastaan. Jussi Salonen toivoi voivansa vuokrata kiinteistön, jotta pääsee tekemään siellä
pintaremonttia jo kesäaikana. Kiinteistön myyntiprosessi kestänee marras-joulukuulle asti,
ennen kuin siitä voidaan tehdä kauppakirja.
Vuokrauksen ehtona on, että kauppasopimus purkautuu, mikäli kirkkovaltuusto ei hyväksy
kauppaa. Kaikki, mitä siihen mennessä on tehty sisäremonttina, joko niin että hyväksytään ja
korvataan tehdyn remontin materiaalikulut Saloselle ja / tai vaaditaan Salosen
ennallistamaan tai loppuunsaattamaan tehty/aloitettu työ. Vuokrauksen aikana seurakunta
ei valvo eikä hoida kiinteistöä, eikä sen piha-alueita, vaan tämä on vuokralaisen tehtävä.
Vuokralaisen on otettava kiinteistöön vakuutus.
______________________
Kn § 70 (7-2019)
Kanttorilan ostotarjousta ei käsitelty Kirkkoneuvoston kokouksessa 6/2019 § 55, vaan se
jätettiin tarjoajan pyynnöstä pöydälle, ja uusi, muutettu tarjous käsitellään tässä
kokouksessa.
Jussi Salonen on muuttanut tarjoustaan vedoten suoritettuun kuntotarkastukseen (liite 4b).
Hän tarjosi kiinteistöstä 265.000 €, kun hänen aiempi tarjouksensa oli 280.000 €.
Kuntotarkastusraportti on käyty läpi seurakunnan kiinteistöpäällikön kanssa. Mielestämme
kiinteistöstä ei tullut esiin mitään sellaista, joka ei olisi tyypillistä kiinteistön iän ja rakenteen
huomioiden, tai ei olisi ollut tiedossa jo ennen kuntotarkastusta.
Talousjohtajan esitys hyväksyä aiempi tarjous perustuu siihen, että hintapyyntöön verrattuna
tarjous oli vielä kohtuullinen. Nyt katson, että tarjottu hinta, 265.000 € ei ole riittävä.
Jussi Salonen tarkisti uudelleen tarjouksensa liitteen 4c:n mukaisesti hintaan 275.000 €.
______________________
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Kirkkoneuvosto
Kn § 55 (6/2019)

Seurakunta on laittanut nk. Kanttorilan myyntiin OP-Kiinteistökeskukselle 27.9.2016.
Toimeksiantosopimuksessa tuolloin arviointiin kiinteistön hinnaksi 310.000 €. Pyyntihintaan
vaikutti korottavasti nimenomaan kiinteistön ainutlaatuinen sijainti.
Kiinteistö on ollut haasteellinen myyntikohde. Kohde on lapsiperheelle pieni ja vanhempia
ostajaehdokkaita on arveluttaneet jyrkät portaat saunatiloihin. Kiinteistöllä sijaitseva
rakennus, nk. Kanttorila on rinteeseen rakennettu täystiilinen omakotitalo (3 h, k, wc/kph, s
ja autotalli), jonka kerrosala on n. 125 m2 ja kokonaisala 185 m2. Asuinkerros on
pihatasossa, ja alakertaan sauna ja varastotiloihin mennään portaikon kautta. Kiinteistössä
on öljylämmitys. Kiinteistön katsottiin arviointikirjassa 11.1.2016 olevan hyvässä kunnossa.
Tuolloin kiinteistöllä oli vakituinen vuokralainen. Asunto on ollut pääosin vuokrauskäytössä,
ja vuoden 2019 alusta se on ollut tyhjillään.
Kiinteistö sijaitsee nk. museomäellä, ja on lohkottu omaksi tilakseen 18.5.2016. Tontin pintaala on 0,1594 ha.
Kiinteistötunnus:
Osoite:

858-405-3-653, Aurinkorinne
Kirkkotie 25, 04300 Tuusula

Ostotarjouksen on jättänyt tuusulalainen Jussi Salonen. Hintatarjous on 280.000 €.
Ostotarjous on ehdollinen. Ehtona on sisäilman ja rakenteiden kuntokartoitus, joka tullaan
tekemään 25.4.2019. Kuntokartoitusraportti ei ehtine kirkkoneuvoston kokoukseen
mennessä valmiiksi.
Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää kirkkovaltuusto määräenemmistöpäätöksellä.
KIRKKOLAKI, 9 luku, 3 § Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä (Tuusulassa 17 hlöä) sitä kannattaa
asiassa, joka koskee:
1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai
kurssikeskuksen rakentamista taikka hankkimista;
2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen
muuttamista taikka muun rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi;
3) hautausmaan perustamista tai laajentamista;
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista;
5) uuden viran perustamista.
Kiinteistön myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista Kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi.
Liite 5

Ostotarjous Jussi Salonen

Talousjohtajan esitys

Kirkkoneuvosto
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Jussi Salosen tekemän ehdollisen ostotarjouksen tilasta Aurinkorinne Rno 858405-3-653 hintaan 280.000 €
2. alistaa päätöksen kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös
Pykälä jätetään pöydälle tarjoajan pyynnöstä.
__________________
Kn 70
Liite 4a
Kuntotarkastusraportti Kanttorilasta, Kirkkotie 25, Tuusula
Liite 4b
Uusi ostotarjous, Jussi Salonen
Liite 4c
Päivitetty ostotarjous 11.6.2019, Jussi Salonen
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelun
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Jussi Salosen tekemän ostotarjouksen tilasta
Aurinkorinne Rno 858-405-3-653 hintaan 275.000 € ja edelleen alistaa päätöksen
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. OP Kiinteistökeskuksen valmisteleman
kiinteistökaupan kauppakirja on tehtävä ja allekirjoitettava 30.6.2019 mennessä.

_____________________
Kn 75

Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto

1. kumoaa kokouksen 7-2019 § 70 päätöksensä kirjausvirheen vuoksi
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Jussi Salosen tekemän ostotarjouksen tilasta
Aurinkorinne Rno 858-405-3-653 hintaan 275.000 € ja edelleen alistaa päätöksen
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
3. päättää, että kiinteistökaupasta laskutetaan 10 % käsiraha kirkkoneuvoston päätöksen
jälkeen, ja joka jää myyjän hyödyksi, mikäli ostaja vetäytyy kaupasta
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
IX SEURAKUNTAPASTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE / LAUSUNTO TUOMIOKAPITULIIN
KN 76
Kirkkoherran viranhaltijapäätöksen 48/2019 mukaisesti hallintosihteerin tehtävät on
päätetty hoitaa seurakunnan sisäisin järjestelyin siten, että I seurakuntapastorin viranhaltija
Kalervo Pöykkö hoitaa tehtäviä 19.8.2019 – 31.7.2020 hallintopastorina.

Kirkkoneuvosto
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Jotta papiston työt hoituisivat tänä aikana, tarvitaan seurakuntaan yksi määräaikainen
seurakuntapastori. Tähän voidaan käyttää ”pöytälaatikkovirkoja”.
Juha Itäleino (ent. Leinonen) on toiminut määräaikaisena kesäsijaisena ajalla 3.6. - 18.8.2019.
Tätä virkasuhdetta jatketaan ajalle 19.8.2019 – 31.7.2020.
Kirkkoneuvosto päättää yli vuoden kestävän määräaikaisen virka- tai työsuhteen
tekemisestä. Koska yhtäjaksoinen työsuhde Juha Itäleinolla kestäisi yli vuoden (3.6.2019 –
31.7.2020), päättää kirkkoneuvosto lausunnon antamisesta Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulille.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. pyytää Juha Itäleinolle viranhoitomääräyksen määräaikaiseen IX seurakuntapastorin
virkaan ajalle 19.8.2019 – 31.7.2020. Määräaikaisuuden perusteena on työjärjestelyistä
johtuva määräaikainen sijaisuus.
2. antaa seuraavan lausunnon tuomiokapitulille:
3. ”Tuusulan seurakunnassa hallintosihteerin siirtyminen toiseen seurakuntaan ja
hallintosihteerin tehtävien hoitaminen sisäisin järjestelyin on aiheuttanut sen, että
seurakuntaan tarvitaan nopeasti pappi hoitamaan seurakuntapastorin tehtävää. Juha
Itäleino on ollut Tuusulan seurakunnassa kolmena kesänä määräaikaisessa
seurakuntapastorin virassa, joten Tuusulan seurakunnan toiminnot ovat hänelle tuttuja.
Hänen virkasuhde päättyy 18.8.2019 ja uuden papin tarve alkaa 19.8.2019, joten on
luontevaa, että hän jatkaa Tuusulan seurakunnassa seurakuntapastorina. Hänen
työpanokseensa on myös oltu tyytyväisiä. ”
4. että palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen (3.187,00 €/kk)
5. että virkapaikkana on Tuusulan seurakuntakeskus
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto
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SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTYÖSOPIMUS
KN 77
Vantaan seurakuntayhtymästä on tiedotettu:
”Espoon seurakuntayhtymän irtisanouduttua Hyvinkään sairaalasielunhoidon
yhteistyösopimuksesta olemme joutuneet Vantaalla arvioimaan yhteistyön jatkumisen
mahdollisuuksia omalta osaltamme.
Yhteinen kirkkoneuvosto on eilisessä (12.6.2019) kokouksessaan käsitellyt asiaa ja päätynyt
irtisanomaan sopimuksen sairaalasielunhoidosta Hyvinkään seurakunnan sekä muiden
sopijaseurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa 1.1.2020 alkaen. Pöytäkirjanote
toimitetaan teille lähiaikoina.
Keskeisimmät syyt päätökseen olivat nykyisen sopimuksen mukaisessa toimintamallissa
yhteisen sairaalasielunhoidon hallinnollisten kulujen merkittävä kasvu sekä Espoon
irtisanoutumisesta johtuen Vantaan maksuosuuden huomattava nousu.”
Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat osallistuneet 20.8.2018 sairaalasielunhoidon neuvotteluun.
Neuvottelussa päätettiin asettaa työryhmä selvittämään sairaalasielunhoidon tulevaisuutta.
Puheenjohtajan
esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
SEURAKUNNAN LEHTI-ILMOITUKSET VUONNA 2020
KN 78
Tuusulan seurakunnan toiminnasta on ilmoitettu yhteisellä ilmoituksella Järvenpään ja
Keravan seurakuntien kanssa keskiviikon Viikkouutisissa ja torstain Keski-Uusimaassa.
Seurakuntien säännöllistä näkymistä paikallislehdissä on pidetty tärkeänä ja seurakuntalaisia
palvelevana kaikissa kolmessa seurakunnassa.
Etelä-Suomen Media Oy:ltä on pyydetty tarjous kolmen seurakunnan yhteisilmoituksesta
Keski-Uusimaassa ja Viikkouutisissa. Saatu tarjous vuodelle 2020 on kolmelle seurakunnalle
142 000€, mikä on 2000€ enemmän kuin aiemmin (vuosina 2015-2019). Korotusta voidaan
pitää kohtuullisena siihen nähden, että hinta on pitkään pysynyt samana.
Sopimuksen syntyminen vaatii kaikkien seurakuntien osallistumisen ja
ilmoituksen ilmestymisen jokaisena viikkona.
Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset
• 1 sivu ja viereiseltä sivulta 1 pystymoduuli (leveys 82mm).
• Kesällä viikoilla 26-31 yhden sivun ilmoitus
• 6 kertaa vuodessa (pääsiäinen, kevät, syksy ja 3 x jouluaika) koko aukeaman ilmoitus.

Kirkkoneuvosto
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Viikkohinta 928 €/srk
Vuosihinta 47 333€/srk
Johtavan tiedottajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuodelle 2020 sopimuksen viikkoilmoituksesta KeskiUusimaassa ja Viikkouutisissa. Sopimuksen syntyminen vaatii kaikkien seurakuntien
osallistumisen ja ilmoituksen ilmestymisen jokaisena viikkona.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LAUSUNTO PERHENEUVOJAN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ
KN 79
Järvenpään perheneuvontakeskuksen perheneuvojan viran täyttämistä varten Järvenpään
seurakunta pyytää kirkkoneuvostolta lausuntoa. Virkaa hoidetaan tällä hetkellä
sijaisjärjestelyin.
Perheneuvonnalla on ollut jo pidemmän aikaan suurta kysyntää, joten viran lakkauttamiselle
ei ole perusteita.
Puheenjohtajan
esitys
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto puoltaa perheneuvojan viran täyttämistä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KOULUTUSSUUNNITELMA 3/2019
KN 80
Yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan 27.8.2019 toisen täydennyshaun listauksen
(liite). Määrärahaa on jäljellä vähemmän kuin haettuja koulutuksia. Koulutukset katsottiin
tärkeiksi, ja Yhteistyötoimikunta päätti pyytää kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa niiden
toteuttamiseen.
_______________________
yhteistyötmk § 16
Vuoden 2019 päähaku oli syksyllä 2018 ja I täydennyshaussa haettiin koulutuksia liitteen
mukaisesti alkuvuodesta 2019.
II täydennyshaku on syksyllä, eli päättyi 20.8.2019 vuoden 2019 koulutuksiin.
Tämän pykälän alla olevaan taulukkoon on koulutukset kerätty hakujen koonnista
työaloittain.
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LIITE 1

Osa nyt haettavista koulutuksista on jo toteutunut. Ne ovat koulutuksia, joista ei ole ollut
tietoa alkuvuoden I täydennyshaussa, mutta ovat olleet jo kevään ja kesän aikana. Niitä
haetaan hyväksyttäviksi jälkikäteen.
Liitteenä olevasta koulutushakujen listauksesta on ylivedetty työntekijän itsensä ilmoittama
kaksoisvaraus. Peruuntuneiden koulutusten sarakkeessa on huomioitu INTRAssa ilmoitetut
peruuntuneet koulutukset.
Koska Kirkkovaltuuston hyväksymää koulutusmäärärahaa on jäljellä vain 4.161,60 € on
Yhteistyötoimikunnan tarkkaan mietittävä mitä koulutuksia se esittää hyväksyttäväksi, tai
toisaalta mietittävä, esittääkö se haettavaksi kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa.
Hakulistalla on 2 koulutusta, jotka ovat koskeneet laajasti koko työyhteisöä tai isoa osaa siitä.
Toinen, jo toteutettu Asiakaspalvelukoulutus (1.911 €), on jaettu niille, jotka siihen
osallistuivat, ja toinen, Office-koulutus (1.800 €) on kokonaan sijoitettu Hallinnon työalalle,
koska jakoa ei voi vielä tehdä.

Koulutushakemukset II täydennyshaku 2019

Julistus
Palvelu
Kasvatus
Musiikki
Tiedotus
Krh virasto ja hall.siht
Talouststo
Kiint.hallinto
Haut.hallinto
Ruokatalous
Hallinto
TA-rahat
käytettävissä

Palautuvat
varat
3-2019
*koulutus
täydennyshaku
peruuntunut*
- 821,00
357,00
- 425,00
- 268,00
109,40
-1 272,00
312,00
585,00
1 022,00
110,00
354,00
292,00
353,40
1 033,00
- 283,00
1 626,00
622,00
1 821,20
- 808,60
177,00
140,00
2 198,00
2
518,00
4 336,00
1 359,60
8 915,00
284,00
4 584,00
2 802,00
4 161,60
2 802,00
4 161,60
284,00
- 4 753,40

1-2019
2-2019
päähaku
täydennyshaku
Kn 119§ /2018
4 826,00 1 051,00
2 493,60
658,00
6 001,00
754,00
430,00
1 085,00
440,00
1 007,88
808,60
17 416,08
22.000
4 584,00

Korjaus

Esitys
Yhteistyötoimikunta
1. käy yleiskeskustelun haetuista koulutuksista
2. tekee esityksen kirkkoneuvostolle
Päätös

Esitetään kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle, että koulutussuunnitelman
kustannuspaikalle myönnetään lisämäärärahaa taulukon mukaisesti.
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy ko. koulutussuunnitelman, mikäli
kirkkovaltuusto myöntää ko lisämäärärahan.
__________________________________

Kirkkoneuvosto
LIITE 7
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Taulukko muuttui vielä Yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen yhdellä peruuntuneella koulutuksella, ja
näyttää nyt tältä.
Palautuvat
1-2019
2-2019
Korjaus
varat
3-2019
päähaku
täydennyshaku
*koulutus
täydennyshaku
Kn 119§ /2018
peruuntunut*
- 821,00
Julistus
4 826,00 1 051,00
- 1 194,00
357,00
425,00
Palvelu
2 493,60
658,00
- 268,00
109,40
-1
272,00
Kasvatus
6 001,00
312,00
Musiikki
754,00
430,00
585,00
Tiedotus
1 022,00
Krh virasto ja hall.siht
1 085,00
110,00
354,00
Talouststo
440,00
292,00
353,40
Kiint.hallinto
1 033,00
- 283,00
1 626,00
Haut.hallinto
1 007,88
622,00
1 821,20
Ruokatalous
808,60
- 808,60
177,00
Hallinto
140,00
2 198,00
2 518,00
17 416,08
4 336,00
2 553,60
8 915,00
284,00
TA-rahat
22.000
4 584,00
2 802,00
5 355,60
2 802,00
5 355,60
käytettävissä
4 584,00
284,00
- 3 559,40
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. päättää esittää kirkkonvaltuustolle, että se myöntää Koulutussuunnitelmakustannuspaikalle lisämäärärahan 3.600 €
2. hyväksyy ilman erillistä kokousta koulutussuunnitelman II täydennyshaun, mikäli
kirkkovaltuusto myöntää esitetyn määrärahan.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto
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HENKILÖSTÖASIA
KN 81

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
KN 82
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. julistaa nuorisotyönohjaajan viran auki siten, että hakuaika on 4.-18.9.2019 ja viran voi
ottaa vastaan 16.10.2019 tai sopimuksen mukaan.
Haastattelut pidetään 23.9.2019 klo 9-18 välillä.
2. toteaa, että virkaan valittavalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon
säädöskokoelma nro 124) 2 §:n mukainen 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 210
opintopisteen laajuinen humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto,
yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot
huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4
momentissa sanotaan.
Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
3. toteaa, että viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan tehtäväpalkan
ollessa 2 357,14 €.
4. nimeää haastattelutyöryhmään kirkkoherra Ulla Rosenqvistin, kasvatuksen työalajohtaja
Elisa Varkemaan, johtava nuorisotyönohjaaja Juha Pitkän ja kirkkoneuvoston edustajan.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Haastattelutyöryhmään valittiin kirkkoneuvoston
edustajaksi Liisa Sirénin.
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TUUSULAN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN VANTAAN KESKUSREKISTERIIN
KN 83

_______________________
Kirkkoneuvosto 6-2019/7.5.2019
VALMISTELUN ALOITTAMINEN VANTAAN KESKUSREKISTERIIN LIITTYMISEKSI
Kn 50
Kirkkolain 12:1 § mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä
hoitamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi kokouksessaan 10.11.2015, että
kirkonkirjojen pito toteutetaan Suomen ev.lut. kirkossa tulevaisuudessa alueellisissa
keskusrekistereissä. Perustettavat keskusrekisterit voivat muodostua seurakuntayhtymään
kuuluvista seurakunnista tai alueellisesti esimerkiksi seurakuntayhtymää laajemman alueen
seurakunnista tai muutoin itsenäisistä seurakunnista. Alueellisen organisoitumisen on
suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin (Kirkkohallituksen yleiskirje
27/2015).
Kirkkohallituksen yleisistunto päätti 2018, että kaikkien seurakuntien tulee olla osa jotakin
keskusrekisteriä viimeistään 2022 (Kh täysistunnon päätös DKIR/1006/07.00.01/2018)
Tuusulan seurakunta neuvotteli vuoden 2016 aikana Vantaan Keskusrekisterin kanssa
kirkonkirjojenpidon hoitamisesta keskitetysti. Mukana neuvotteluissa olivat myös Keravan ja
Järvenpään seurakunnat silloisen yhtymähankkeen aikana. Yhtymähankkeen kariuduttua
Keravan seurakunta jatkoi neuvotteluja Vantaan keskusrekisteriin liittymisestä, ja on ollut
osa Vantaan keskusrekisteriä 1.1.2019 alkaen.
Tuusulan seurakunta jatkoi neuvotteluja syksyllä 2017 jolloin todettiin, että
mahdollinen aikataulu olisi vuoden 2020 alusta. Keskusrekisteriin liittyminen edellyttää, että
kaikki digitoitu aineisto on tarkastettu loppuun. Kirkkoherranvirastoon on palkattu lisäapua
vuoden 2019 loppuun asti, jotta vanhojen kirkonkirjojen digitointi saadaan tarkastettua.
Varsinaiset perhelehdet on jo tarkastettu.
Kirkkohallituksen täysistunnon päätöksen taustalla tavoitteena on saavuttaa tasaisen
laadukas, jatkuva ja tietoturvallinen asiakaspalvelu valtakunnallisesti, sekä saada
tehokkuuden kautta myös taloudellisia säästöjä seurakuntiin.
Kirkkoneuvoston tulisi ottaa kantaa jatketaanko neuvotteluja Vantaan Keskusrekisteriin
liittymisestä. Mikäli kanta on puoltava, kirkkoherra ja talousjohtaja alkavat neuvotella
sopimuksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Asia tuodaan sen jälkeen kirkkoneuvostoon ja
lopulta kirkkovaltuustoon päätettäväksi.
Liite 1

Kirkkohallituksen täysistunnon päätös DKIR/1006/07.00.01/2018

Puheenjohtajan
esitys
1. Vantaan keskusrekisterijohtaja Emilia Launonen kertoo Vantaa keskusrekisterin
toiminnasta ja Tuusulan mahdollisesta liittymisestä sinne
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2. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta alkaa valmistella Vantaan Keskusrekisteriin
liittymistä, ja että tavoitteena on liittyminen 1.1.2020
3. Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoherra käynnistää keskusrekisteriin liittymisestä
johtuen YT-menettelyn mukaiset toimenpiteet kirkkoherranviraston henkilökunnan
kanssa
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen päätöksen tekoa rekisterijohtaja Emilia Launonen oli
esittelemässä keskusrekisterin toimintaa.
____________________________
KN 83
Tuusulan seurakunnan kirkkoherranvirastossa pidettiin yhteistoimintaneuvottelut 9.5.2019.
Neuvottelun tuloksena oli, että yhden määräaikaisen toimistosihteerin työsuhdetta ei jatketa
vuoden vaihteen jälkeen ja kirkkoherranvirastoon jää kaksi työntekijää. Vantaan
keskusrekisteri huolehtisi mahdollisen lisätyövoiman palkkaamisen.
Yhteistoimintaneuvottelua jatketaan palkan ja tehtävänkuvien osalta 9.9.2019
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Tuusulan seurakunnan liittymisen
Vantaan keskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
VALTUUSTOALOITE/ SOILE SEUNA
KN 84
Soile Seuna 21.5.2019
Asia: Paijalan hautausmaan muualle haudattujen muistoalueen laajentaminen
Selostus: Varsinkin juhlapyhien aikaan muistoalue on osoittautunut pieneksi. Kynttilöitä
tuodaan paljon, ne ovat ahtaasti jopa käytävälle asti. Kynttilät sulavat yhteen ja näky (haju)
usein kamalan näköisiä. Aluetta voisi laajentaa, koska alueen ympärille ei ole hautoja ja
vuorimäntyjä helppo siirtää.
Soile Seuna on vuonna 2018 tehnyt aloitteen Hautaustoimen johtokunnalle.

Hautaustoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 4/2018 § 10, ja kirjannut
päätöksen seuraavasti:
__________________
PAIJALAN HAUTAUSMAAN MUUALLE HAUDATTUJEN MUISTOMERKKIALUEEN LAAJENTAMINEN/Aloite
Seuna
Haut.jk § 10
Kirkkovaltuutettu Soile Seuna on ehdottanut sähköpostitse (27.2.2018) Paijalan
hautausmaan muualle haudattujen muistomerkkialueen laajentamista. Hän perustelee
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ehdotustaan seuraavasti: ”Olen varsinkin juhlapyhien aikaan huomannut kynttilöiden laskua
varten olevan alueen liian pieneksi. Onneksi tilaa ympärillä on! Kivi itsessään on kaunis mutta
voisiko aluetta ympärillä kasvattaa?”
Ylipuutarhuri on katsonut paikan ja todennut alueen pieneksi. Aluetta ympäröi vuosimännyt,
jotka vievät tilaa. Jos vuorimännyt poistaisi ja niiden paikan tasoittaisi, niin aluetta saisi
suurennettua helposti lähivuosina.
Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1. käy yleiskeskustelun muualle haudattujen muistomerkkialueen koosta ja sen
laajentamisehdotuksesta
2. antaa luvan ryhtyä valmistelemaan muualle haudattujen muistomerkkialueen hallittua
laajentamista
Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi hankitaan opastekyltit koskien muualle haudattujen
muistomerkkialuetta.

____________________
KN 84
21.5.2019 Soile Seuna on nostanut asian uudelleen käsittelyyn ja jättänyt valtuustoaloitteen.
Asiaa on selvittänyt talousjohtaja yhdessä ylipuutarhurin kanssa.
Hautaustoimessa ei ole niukkojen henkilöstöresurssien takia ehditty tehdä muualle
haudattujen muistomerkkialueen laajentamista. Suunnitelma on olemassa, mutta
kaivettavien arkkuhautojen määrän kasvun takia on muitakin suunniteltuja töitä jouduttu
siirtämään ja lykkäämään tuonnemmaksi. Hautojen kaivuu on hautausmaamestareiden
työtä, jota kesäajan kausityöntekijät eivät voi tehdä. Runsaasta arkkuhautausten määrästä
johtuen kuluneen kesän aikana on ollut haasteellista saada haudat aikataulussa kaivettua,
peitettyä ja peruskunnostettua. Tästä johtuen mainitun muistoalueen laajennus on jouduttu
jättämään kesältä 2019 tekemättä. Asia pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti, ettei
asiaa tarvitse tuoda enää uuteen selvitykseen.
Muualle haudattujen muistoalue tarkastettiin Hautaustoimen johtokunnan toimesta
hautausmaakatselmuksen yhteydessä 19.8.2019. Katselmuksessa todettiin, että alue
pyritään laajentamaan jouluun 2019 mennessä.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Soile Seunan valtuustoaloite on käsitelty, ja
toimenpiteet ovat riittäviä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto
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KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2020
KN 85
Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella. Tulovero-%:n arvion perusteeksi tulee ottaa ansiotason,
työllisen työvoiman ja jäsenmäärän muutokset.
Viime aikoina valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, eri tutkimuslaitosten sekä pankkien
ennusteet tulevan vuoden 2020 bruttokansantuotteen kasvuksi ovat olleet lähes
poikkeuksetta n. 1 %:n luokkaa. Annettujen talouskasvuennusteiden liukuma on ollut 0,8 1,2 % välissä.
Työttömyysasteen odotetaan pysyvän 2020 suurin piirtein samalla tasolla kuin nyt, tai
laskevan hiukan. Inflaatioarvio vuodelle 2020 on arvioitu oleva reilun 1,5 -1,6 %:n luokkaa.
Tuusulassa työttömien osuus työvoimasta on kesäkuun 2019 lopussa 6,9 % (7,1 % /2018). Se
on koko Suomen 9,7 %:n työttömyysastetta matalampi. Ennusteet vuodelle 2020 ovat koko
Suomen osalta 6,4 – 8,2 %, eli työttömyys luvut olisivat laskevia, mutta ne ovat keskiarvoja
koko Suomen osalta. Rasitteena luvuissa mukana kulkee aina rakenteellinen työttömyys.
Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut myös vuoden 2019 aikana. Heinäkuun 2019
Kirkkohallituksen raportin mukaan jäsenmäärä oli 26.696 eli nettopudotusta 7 kuukauden
aikana on 223 jäsentä.
31.12.2018 (2017) luku oli 26.919 (27.523) ja kirkkoon kuului 69,66 % (71,23 %) kunnan
väestöstä. Suhteellista prosenttilukua ei ole vielä saatavilla, koska sitä verrataan kunnan
viralliseen 31.12. väkilukuun.
Tuusulan seurakunnan kirkollisvero-%:a nostettiin vuodelle 2018 0,10 %-yksikköä, eli 1,35
%:sta 1,45 %:iin, eikä talous toistaiseksi vielä edellytä nyt sen korottamista. Talousarvion
tasapainoon pyritään käyttötaloutta kiristämällä. Seurakunnan rahatilanne on nyt 2-3
vuoden aikana heikentynyt tasaiseen tahtiin, koska investoinnit ovat vieneet huomattavan
määrän rahaa. Varautuminen tulevaan tulee, niin tulevana vuonna, kuin lähivuosinakin tehdä
todella tiukalla käyttötaloudella, ja tarkkaan harkituilla investoinneilla. Pois ei myöskään pidä
sulkea sitä mahdollisuutta, että jatkaaksemme kiinteistöjen ja toiminnan nykylaajuudella, on
kirkollisveron korotusta harkittava vakavasti.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää pitää Tuusulan seurakunnan
vuoden 2020 kirkollisveroprosentin vuoden 2019 tasolla, eli kirkollisveroprosentti on 1,45 %.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTAMINEN
KN 86

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3/2019 valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n
Tuusulan seurakunnan tilintarkastajaksi, ja nimesi vastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin
Slotten.
KPMG:n edustajat kävivät tutustumassa seurakuntaan 2.9., ja ehdottivat, että vastuullinen
tilintarkastaja vaihdettaisiin Outi Koskiseen, joka on myös KPMG:n seurakuntavastaava. Outi
Koskinen on koulutukseltaan JHT ja KHT, eli korkeimman tilintarkastustutkinnon suorittanut
tilintarkastaja. Hänellä ovat myös kilpailutuksen pisteytyksessä vaatimukseksi asetetut 5
vuoden tilintarkastuspäivät korkeammat kuin aiemmin valitulla Martin Slottella, joten
vaihdolle ei ole estettä.
LIITE 8
Outi Koskisen CV ja KPMG:n kirje vastuullisen tilintarkastajan vaihdosta.
________________________
TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019-2022
Kv 24
________________________
Kn 60 (7.5.2019)
Tuusulan, Keravan, Järvenpään ja Nurmijärven seurakunnat kilpailuttivat
tilintarkastusyhteisöt, joilla on julkishallinnon tarkastuskokemusta, huhtikuussa 2019.
Tarjouspyyntö valmisteltiin yhdessä, ja toimitettiin seuraaville tilintarkastusyhteisöille:
BDO Oy, KPMG Oy, Ernst & Young, PWC Oy ja Revisium Oy.
Määräaikaan mennessä saimme 2 tarjousta, BDO Oy:ltä sekä KPMG Oy:ltä.
Nämä pisteytettiin tarjouspyynnössä mainituin ehdoin seuraavasti:
Tarjousten valintaperusteet ja arviointikriteerit
Tarjouksista hyväksytään seurakuntataloudelle kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.
Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa arvioidaan seuraavin perustein:
─
Kokonaishinta kirkkojärjestyksen 15 luvun 7–9 pykälien mukaisesta sekä seurakunnan erikseen pyytämistä
tarkastustehtävistä yhteensä mahdollisine matka- ym. kustannusten korvauksineen, 60 %
─
Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan kokemusmäärä
(päivinä vuosilta 2014 – 2018) seurakuntataloudesta sekä kirkon hallinnon ja talouden tuntemuksesta, 20 %
─
Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön esittämän vastuullisen tilintarkastajan työpäivien osuus
tarkastuspäivistä yhteensä, 20 %

Tilintarkastusyhteisö
Kokonaishinta € (60 %)
Vastuullisen kokemus pv/5v (20 %)
Vastuullisen osuus tarkastuspv:stä (20 %)

Tarjoukset Alv 0%
BDO
KPMG
15904
17000
125
143
4
5

Pisteet
BDO KPMG
10
9,3
7
8
8
10

Painotetut
pisteet
BDO
KPMG
6
5,58
1,4
1,6
1,6
2

20
PÖYTÄKIRJA 8/19
3.9.2019

Kirkkoneuvosto
Yhteensä

9

9,18

KPMG on valintaperusteiden ja arviointikriteerien pisteytyksen perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisin.
Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastusyhteisön valinnan.
Liite 8a
Liite 8b

Tarjouspyyntö
Tarjoukset

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kaudelle 2019-2022
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n, ja nimeää vastuulliseksi tilintarkastajaksi
Martin Slotten.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________
Kv 24
BDO
KPMG
alv 0%
alv 0%
15904
17000
125
143
4
5

Pisteet
BDO
100,0
87,4
80,0

Liite 4a
Liite 4b

KPMG
93,6
100,0
100,0

Painotetut pisteet
BDO
KPMG
60,0
56,1 halvin 100 ja toiseksi halvin 15904/17000
17,5
20,0 paras 100 ja toiseksi paras 125/143
16,0
20,0 paras 100 ja toiseksi paras 4/5
93,5
96,1

Tarjouspyyntö
Tarjoukset (Ei julk. Julk.laki 24 §:n 1 mom. 20 kohta)

Kirkkoneuvoston esitys
Kirkkovaltuusto valitsee kaudelle 2019-2022 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG
Oy:n ja nimeää vastuulliseksi tilintarkastajaksi Martin Slotten.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________
KN 86

Liite 8

KPMG:n kirje, Outi Koskisen CV

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab:n esityksen vastuullisen tilintarkastajan vaihtamiseksi tilikausille 2019 - 2022 niin, että
aiemmin valitun Martin Slotten tilalle nimetään Outi Koskinen, JHT, KHT
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Kirkkoneuvosto
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUT ASIAT

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
- Verokertymä tammi-elokuu (Liite 4)
- Kirkkohallituksen kuukausiraportti (Liite 5)
- Kirkkohallituksen henkilöstöraportti (Liite 6)
-

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
o 9/2019 PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖS KIRKKOON LIITTYVÄLLE ANNETTAVASTA
OPETUKSESTA (Liite)
o 10/2019 PAPERITTOMIEN KOHTAAMINEN SEURAKUNTATYÖSSÄ

-

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje:
o A2/2019 Yleisessä palkkausjärjestelmässä 1.1.2020 erääntyvän järjestelyerän
laskeminen

KESKUSTELUASIAT

SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 8.10. Jokelan väistötiloissa, 5.11., 10.12.
Kirkkovaltuusto: 24.9., 26.11.
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto lauloi virren 552.

