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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2019
aika

tiistai 8.10.2019 klo 19:00-20:57.

paikka

Kotikirkko, Keskustie 2, Jokela

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

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
johtava tiedottaja
hallintopastori, sihteeri

asiat § 89-99

______________________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Kalervo Pöykkö
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 8.10.2019

______________________________________________________________________________________________
Arto Kivistö
Katja Pietilä-Virtanen
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kirkkoneuvosto lauloi virren 625: 1-3. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja
sihteeri suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valittiin kokouksen 10/19 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Arto Kivistö ja Katja Pietilä-Virtanen.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi lisäten pykälä 99 ja ilmoitusasioihin verokertymä ja
kirkkohallituksen raportit. Keskusteluasioihin budjettikeskustelu.
RIPPIKOULUN OHJESÄÄNTÖ
KN 89
Seurakunnan tulee osana kristillistä kasvatustehtäväänsä pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään
kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori.
Muina opettajina toimivat seurakunnan nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin
seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu yksityisesti.
Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi (KJ 3 § 3).
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on pyytänyt seurakuntia lähettämään kokonaiskirkon vuonna 2017
valmistuneen uuden rippikoulusuunnitelman pohjalta uusitut rippikoulujen ohjesäännöt tuomiokapitulin
hyväksyttäväksi 30.9.2019 mennessä.
Liite 1

Tuusulan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö

Puheenjohtajan
esitys
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyy Tuusulan seurakunnan rippikoulun ohjesäännön ja
lähettää sen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LÄHETYSTYÖN SOPIMUSPÄIVITYKSET
KN 90
Tuusulan seurakunnan sopimissa lähetystyön sopimuksissa on tarvetta muutoksille.
1) Rytköset/ Oman
Suomen Lähetysseuran palvelusopimus: Muutos Omanin lähetystyöntekijätilanteessa.
Tähän asti nimikkolähettimme Omanissa on ollut Aaro Rytkönen. Hänen puolisonsa Eija on ollut kotona
nuorimman lapsen kanssa.
Nyt syksystä lähtien Eija Rytkönen tulee Lähetysseuran palvelukseen. Hän toimii kasvatuksen asiantuntijana
Al Amana-keskuksessa (mm. harjoittelijoiden ohjaus). Aluksi 50 % työpanoksella.
Rytkösen perheen kannatustavoitesumma olisi edelleen 12 000 €.
2) Juhaninmäet/ Nepalista Tansaniaan
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Nimikkolähettimme Teressa ja Janne Juhaninmäki perheineen ovat olleet Suomen Lähetysseuran kautta
työssä Nepalissa.
Juhaninmäkien maa tulee syksyllä vaihtumaan Tansaniaksi. Juhaninmäkien maanvaihdoksen takana on
mm. se, että he ovat olleet jo niin pitkään Nepalissa (ennen Lähetysseuraa jo Fidan kautta), ja että Nepalin
säädösten mukaan he ovat käyttäneet "työviisumikiintiönsä" loppuun.
Teressa Juhaninmäki on valittu Itä-Afrikan (Etiopia ja Tansania) aluepäälliköksi. Aluepäällikkö toimii
Lähetysseuran edustajana alueella ja vastaa mm. alueen kumppanuusyhteistyöstä, alueen työn
kokonaissuunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä strategian ja linjausten mukaisesta talous-,
toiminta- ja henkilöstösuunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä kumppanien kanssa. Lisäksi hän toimii
esimiehenä alueensa työntekijöille. Janne Juhaninmäki on valittu kummityön koordinaattoriksi Tansanian
työalueelle.
Juhaninmäet lähtevät Tansaniaan lokakuussa 2019.
3) Lehtiset takaisin Suomeen / uudet lähetit tilalle
Nimikkolähettimme Tania ja Mika Lehtinen perheineen ovat olleet Ev.Lut.Kansanlähetyksen kautta työssä
Etiopiassa.
He palasivat pysyvästi Suomeen kesäkuussa, mutta jatkavat vielä kotimaan lähetysvierailuja syksyn ajan.
Heidän sopimuksensa päättyy kanssamme tämän vuoden lopussa.
Ehdotus:
Valitaan Lehtisten tilalle Kansanlähetyksen kautta uusiksi nimikkoläheteiksemme
1.1.2020 alkaen Ilolat SAT-7- työhön Kyprokselle. Ehdotetaan tavoitteelliseksi kannatussummaksi 12.000e.
Julistuksen työalajohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy suunnitellut muutokset
2. valtuuttaa kirkkoherran ja julistuksen työalajohtajan allekirjoittamaan päivitetyt sopimukset.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖ
KN 91
______________________
Kn § 82 (8/2019)
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.
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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.
______________________
KN 91
Viran hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla, -nettisivuilla, Evl-sivustolla sekä Oikotiesivustolla.
Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhdeksän, joista seitsemän täyttää viran muodolliset
pätevyysvaatimukset. Esityslistan liitteenä on vertailu viran hakijoiden ansioista.
Työryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat neljä hakijaa: Mio Korhonen, Tuomas Merilahti, Pekka
Siutila, ja Rosa Winqvist. Haastattelut pidettiin maanantaina 23.9.2019. Haastattelujen jälkeen työryhmä
keskusteli ja arvioi, kuka haastatelluista parhaiten täyttää nuorisotyön tiimin tarpeet ja omaa taidot viran
hyvään hoitamiseen. Tämän jälkeen työryhmän kukin työryhmän jäsen pisteytti ehdokkaat niin että
soveltuvin sai 4 pistettä ja heikoin 1 pisteen. Pisteytyksen tulokset:
Rosa Winqvist
Tuomas Merilahti
Pekka Siutila
Mio Korhonen

3+3+4+4 = 14 pistettä,
4+4+3+2 = 13 pistettä
1+1+2+3 = 7 pistettä
2+1+2+1 = 6 pistettä

Pisteytyksen jälkeen kaksi hakijaa erottui joukosta. Työryhmä kävi vielä keskustelun näistä kahdesta ja
arvioi, kumpi heistä parhaiten soveltuisi Tuusulan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan.
Rosa Winqvist antoi haastattelussa erittäin positiivisen, lämpimän ja määrätietoisen vaikutelman.
Työskennellessään aiemmin Tuusulan seurakunnassa Rosa Winqvist osoitti erinomaista tiimityötaitoa,
järjestelmällisyyttä ja kykyä nuorten kohtaamiseen. Haastattelun ja aikaisemmin täällä tehdyn työn
perusteella hän erottui muista hakijoista.
Työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että nuorisotyönohjaajanvirkaan valittaisiin Rosa Winqvist ja varalle
Tuomas Merilahti.
Liite 2

Hakijoiden ansiovertailu

Kasvatuksen työalajohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. valitsee nuorisotyönohjaajan virkaan Rosa Winqvistin 16.10.2019 alkaen.
2. päättää, että viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan tehtäväpalkan ollessa 2 357,14 €
ja että virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
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3. päättää, että nuorisotyönohjaajan virkapaikka on Tuusulan seurakuntakeskus ja myöntää hänelle oman
auton käyttöoikeuden virka-ajoihin
4. valitsee varalle Tuomas Merilahden edellä mainituin ehdoin
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
JOKELAN KIRKON TILANNE
KN 92
Kirkkoherra Ulla Rosenqvist, talousjohtaja Marjut Helske ja kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja
Ilkka Ertimo osallistuivat 6.10.2019 jumalanpalvelukseen Jokelassa. Jumalanpalveluksen jälkeen
kirkkokahveilla he kuulivat jokelalaisten mielipiteitä ja kannanottoja Jokelan kirkon tilanteesta ja
kokemuksia Jokelan Kotikirkosta.
Jokelan kirkon tulevaisuutta pohtiva työryhmä (viranhaltijoina Rosenqvist, Helske ja Turku,
luottamushenkilöinä Ertimo, Kivistö, Väyrynen ja Ahonen) on pitänyt yhden kokouksen, jonka muistio on
liitteenä. Kokouksen johtopäätöksenä oli, että kuullaaan tässä vaiheessa jokelalaisia sekä kirkon tilanteesta
että uuden Kotikirkon tiloista.
Paikalla oli n. 40 kuulijaa ja kommentteja saatiin paljon. Tästä kuulemisesta on liitteenä olevan muistion
laatinut Ilkka Ertimo. Vahvasti esiin tulli toive, että kirkon jumalpalvelusten siirto Kotikirkon tiloihin
tapahtuisi vasta joulun jälkeen. Tätä esittivät myös Jokelan virnahaltijat omassa kirjeessään (liite).
Lisäksi työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että työryhmän tavoitteena olisi saada esitys Jokelan kirkon
kohtalosta toukokuun 2020 kirkkoneuvostoon.
Liite 6a
Liite 6b
Liite 6C

Jokelan kirkon tulevaisuutta selvittävän työryhmän muistio 1/2019
Infotilaisuus Jokelan kirkossa, muistio 6.10.2019
Jokelan viranhaltijoiden lähettämä vetoomus

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedokseen muistiot ja viranhaltijoiden vetoomuksen
2. päättää, että Jokelan kirkon jumalanpalvelukset siirretään Kotikirkkoon 6.1.2020 pidettävän messun
jälkeen toistaiseksi
3. hyväksyy työryhmän esityksen siitä, että työryhmä tuo Jokelan kirkon tilanteesta esityksen toukokuun
kirkkoneuvostoon.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
AVUSTUSTEN JAKO ANJA MATTILAN TESTAMENTTIRAHASTOSTA 2019
KN 93
Anja Mattilan testamenttirahaston hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti on haku julistettu auki 1.9.2019.
Haku sulkeutui 30.9.2019 ja määräpäivään mennessä tuli 2 hakemusta.
Liite 3 Erittely hakijoista Salainen Julkisuuslain 24 §:n 25 nojalla
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__________________________
TESTAMENTTILAHJOITUS
Kn 93 (kokous 5/2015)
Talousjohtajan ehdotus
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Anja Mattilan testamenttilahjoituksen käytettäväksi seuraavasti
1) Kirkkoneuvosto julkaisee avustusten hakuilmoituksen kerran vuodessa, syyskuussa, paikallisessa
lehdessä ja omilla internetsivuillaan, ja haku on auki 30 päivää. Hakemukset käsittelevät kirkkoherra ja
talousjohtaja, ja esitys tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.
2) Hakukelpoisia ovat todistettavasti näkövammaiset henkilöt, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti kaksi vuotta
Tuusulan seurakunnan jäseniä
3) Avustus on tarkoitettu näkövammaisen arjen toimintojen helpottamiseksi. Näitä ovat mm. apulaitteet,
avustajat, opaskoirat, kodin muutostyöt, erikoishoidot ja operaatiot, joita jokin muu taho ei korvaa.
Silmälasien hankinta ei kuulu avustuksen käyttötarkoitukseksi.
4) Haettava avustus on vuosittain 30.000 €, josta mahdollisuus on saada avustusta enimmillään 10.000 € /
henkilö.
5) Kirkkoneuvosto voi vuosittain jakaa ko. summan useammalle kuin 3 henkilölle, harkintansa mukaan.
Koko summaa ei kuitenkaan tarvitse jakaa vuosittain. Mikäli summasta jää jokin osa jakamatta, se jää
alkuperäiseen pääomaan.
6) Sama henkilö voi saada avustusta korkeintaan joka toinen vuosi.
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
_________________________
KN 93

Esitys ja päätös salaisia.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJAT
KN 94
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Tuusulan kirkossa on juhlajumalanpalvelus klo 10.00, jonka yhteydessä Tuusulan
kunta ja Tuusulan seurakunta laskevat yhteisseppeleen kirkkopuiston sankarihaudalle ja nimikirjalle sekä
Paijalan hautausmaalle vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille ja Terijoen sankarivainajien
muistomerkille.
Kellokosken sankaristillä pidetään hartaus klo 11.00 ja seurakunta laskee yhteisseppeleen kunnan kanssa.
Jokelan uurnalehdossa on hartaus klo 9.00.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää edustajat itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuun:
1. Tuusulan kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle kirkkoherra ja kirkkoneuvoston valitsema henkilö,
sekä
2. Kellokosken sankariristille ja Jokelan uurnalehdolle seppeleenlaskijat.
Päätös
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Tuusulan kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle valittiin kirkkoherra Ulla Rosenqvist ja Seppo Yli-Antola,
Kellokosken sankariristille Kellokosken pappi ja yksi henkilö aluetyöryhmästä, jonka aluepappi kutsuu.
Jokelan uurnalehtoon valittiin Jokelan pappi ja Arto Kivistö.
VALTUUSTOALOITE/LEA AHONEN
KN 95
Lea Ahosen valtuustoaloite 20.5.2019
Asia: Keittiöhenkilökunnan toimintaympäristön parantaminen uudessa seurakuntakeskuksessa
Selostus: Asia koskee seurakuntasaliin toimitettavaa lounasruokailua.
Uudessa seurakuntakeskuksessa on hyvä ja toimiva keittiö alakerrassa. Seurakuntasaliin ruoka
kuljetetaan hissillä. Suurissa lounastilaisuuksissa on välttämätöntä käyttää salin vieressä olevaa
”apukeittiötä”. Tämä tila ei vastaa tarvetta (eikä täytä nykyvaatimuksia). Sinne on välttämätöntä saada
vesiallas, toinen kylmäkaappi ja laskutiloja lisää. Lisäksi on hankittava sisäinen puheyhteys keittiön ja
salin välille. Mikäli isoja lounastilaisuuksia edelleen järjestetään, ”apukeittiöön” on tehtävä yllä
mainitut korjaukset. Näillä toimenpiteillä parannetaan tarjoilun toimivuutta ja vähän helpotetaan
emäntien fyysistä kuormittavuutta.
Asiaa ovat selvittäneet talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö yhdessä johtavan emännän kanssa.
Aloitteessa viitataan ”salin vieressä olevaan apukeittiöön”. Tilaa ei ole rakennettu apukeittiöksi, vaan
kyseessä on juhlasalin tuolien ja pöytien varasto, johon on keittiöhenkilökunnan pyynnöstä hankittu
jääkaappi helpottamaan isojen tilaisuuksien kylmätilojen tarvetta.
Tilaan tutustuttiin suntion ja johtavan emännän kanssa. Päätimme, että tuolivaraston uudelleen
järjestelyllä sinne saadaan kohtalaisen sujuvasti pöytä-, hylly- ja laskutilaa ravintolapalveluiden käyttöön, ja
jota aputilaa isoissa tilaisuuksissa nimenomaan kaivataan. Tästä muutoksesta ei synny kustannuksia, ja
tilojen monitoimista käyttöä pidetään erittäin suositeltavana.
Puheyhteys salista keittiöön selvitettiin järjestelmäasiantuntijan kanssa. Johtavan emännän mielestä tälle
olisi tarvetta, näköyhteyttä saliin ei niinkään tarvita. Kustannus salin ja keittiön välisestä puheyhteydestä on
kohtuullinen, ja se päätettiin toteuttaa ladattavilla radiopuhelimilla.
Suurin ongelma on vesipisteen saaminen saliin/yläkertaan. Mikäli sinne hankitaan vesipiste, se merkitsee,
sekä tulevan veden, että viemäröinnin tekemistä. Tällöin joudutaan menemään lattiarakenteissa olevien
ontelolaattojen läpi. Alkuperäisissä kirkkovaltuuston hyväksymissä suunnitelmissa ja piirroksissa ei tällaista
vesi- ja viemäripistettä ole. Silloin suunnittelussa nojauduttiin täysin hissin käyttöön. Nk. suuria
lounastilaisuuksia järjestetään salissa keskimäärin 0-3 kertaa kuukaudessa (kesäkautena vähemmän ja syystalvikuukausille voi kertyä muutama enemmän).
Johtavan emännän ja suntion kanssa asiaa käytiin läpi, ja he kertoivat, että juomavesien kuljetus kannuilla
on raskasta, vaikka ne hissillä tulevatkin saliin. Häneltä pyydettiin tieto paikasta, jossa vesipiste olisi
toimiva, ja tällä perusteella muutoksen kustannusarviota pyydettiin rakennesuunnittelija Sakari Kaustisella,
joka vastasi rakennesuunnittelusta myös koko seurakuntakeskuksen osalta. Häneltä saimme ohjeen pyytää
tiedot Rakennus-Lindqvist Oy:ltä. Saimme kustannusarvion 4.100 €. Koska kustannus on kohtuullinen,
korjaus sisällytettiin 2020 talousarvioon.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa seuraavien toteutusten olevan valtuustoaloitteen
osalta riittäviä:
1. yläkerran tuolivaraston uudelleenjärjestelyllä on saatu tilaa keittiöhenkilökunnan ja ulkopuolisten
palveluntarjoajien käyttöön
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2. puheyhteys on hoidettu keittiön ja yläkerran juhlasalin välille ladattavilla radiopuhelimilla
3. tulevan veden ja viemäröinnin osalta muutostyö tullaan toteuttamaan talousarviovaroin 2020.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
HENKILÖSTÖASIA
KN 96
SALAINEN
KN 97
HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 2019
KN 98
____________________________
Haut.jk. § 23
KL 17:5 HAUDAN HOITO
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan
kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän tee
sitä, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1
momentissa säädetyllä tavalla.
Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kartoitettu ja merkitty vaaralliset hautakivet keväällä 2019.
Hautakiven vaarallisuudesta on ilmoitettu kirjeitse haudan haltijalle, jos hautakirjanpidossa on ollut
osoitetiedot saatavilla. Muussa tapauksessa asiasta on tiedotettu haudalle asetetulla
yhteydenottopyynnöllä. Osa haudoista on kunnostettu merkinnän jälkeen, mutta turvallisuudeltaan
puutteellisia hautakiviä on edelleen Paijalan ja Kellokosken hautausmailla.
Turvallisuusnäkökulman lisäksi kuulutuslistalla on mukana hautoja, joiden ylläpito on seurakunnassa
todettu puutteelliseksi.
LIITE 4

Paijalan ja Kellokosken hautausmaan hoitamattomat haudat 2019

Ylipuutarhurin
esitys
Hautaustoimen johtokunta
1. käy yleiskeskustelun hautojen hoitamattomuudesta
2. esittää kirkkoneuvostolle listattujen hautojen kuuluttamista hoitamattomina
Päätös

Hyväksyttiin

_______________________________
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Hautaustoimen johtokunnan esittämän luettelon (Liite) hoitamattomana
kuulutetuista haudoista
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Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
ETÄTYÖSTÄ SOPIMINEN TUUSULAN SEURAKUNNASSA
KN 99
Yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan 7.10.2019 etätyösopimusta ja sen käyttöönottoa Tuusulan
seurakunnassa. Tähän mennessä työntekijät ovat yksittäisissä tapauksissa voineet tehdä etätyöpäivän
esimiehen luvalla, mikäli jokin työ on vaatinut täydellistä rauhaa, ja se ei omassa toimistossa ole
onnistunut.
Etätyön tekeminen vaatii etätyösopimuksen. Etätyö on nykypäivää hyvien tietoliikenneyhteyksien ja
laitteiden kanssa. Seurakunnan parhaillaan selvittäessä ympäristöasioita ja siihen liittyviä yksittäisiä
tehtäviä, nousee myös etätyömahdollisuus esiin.
Etätyön johtaminen on osa etätyön tekemistä. Toisaalta on huolehdittava siitä, että kotonaan työtä tekevä
ei tee liian pitkiä päiviä, mutta toisaalta töitä on oltava riittävästi suhteessa työaikaan. Liitteessä olevan
ohjeistuksen mukaisesti esimiehen on annettava etäpäivälle oma työtehtävä ja valvottava, että työ on
suoritettu.
LIITE 7a
Ohjeet etätyöstä sopimiseen
LIITE 7b
Etätyösopimus -pohja
____________________
Yhteistyötmk § 23 (8.10.2019)
Etätyö on tapa järjestää ja tehdä työ tietotekniikkaa hyväksikäyttäen niin, että työ, joka voitaisiin tehdä
työnantajan tiloissa, tehdään niiden ulkopuolella, esimerkiksi työntekijän kotona.
Etätyötä tehdään työsuhteessa ja siihen sovelletaan kaikkia työsuhdetta koskevia lakeja ja sopimuksia.
Etätyöpäivällä tarkoitetaan muualla kuin työnantajan osoittamissa toimitiloissa tehtyä kokonaista
työpäivää.
Etätyöstä voidaan sopia silloin, kun siitä hyötyvät sekä Tuusulan seurakunta työnantajana, että työntekijä.
Etätyöstä sopiminen on vapaaehtoista, sekä työnantajalle, että työntekijälle. Työntekijällä ei ole ehdotonta
oikeutta vaatia etätyöhön pääsyä, eikä työnantaja voi pakottaa työntekijää etätyöhön tekemiseen.
Jokaisessa työtehtävässä ei ole myöskään mahdollisuutta etätyöhön. Aloite etätyön tekemiseen voi tulla
työntekijältä tai esimieheltä. Esimies ratkaisee, onko etätyön onnistumiselle olemassa edellytyksiä vai ei.
Ennen sopimuksen tekemistä esimiehen tulee huolellisesti selvittää ja harkita etätyön hyödyt ja riskit.
Työnantajan tulee valvoa, että työntekijä ei toisaalta tee likaa töitä etäpäivänään, mutta toisaalta tekee
hänen kanssaan sovitun tehtävän/työn. Työntekijän tulee olla työnantajansa/muiden työntekijöiden
tavoitettavissa etäpäivän aikana.
Tuusulan seurakunnassa edellytykset etätyön tekemiselle ovat hallintosihteerillä, tiedottajilla,
kiinteistöpäälliköllä, ylipuutarhurilla ja taloussihteerillä. Etätyötä voisi suositella tehtäväksi max 1 pv/vko ja
niin, että etäpäivä ei ole säännöllisesti perjantai tai maanantai.
Etätyöhön työnantajan tulee järjestää työhön sopivat tietoturvalliset laitteet, mutta kodin tai muun
työpisteen muut kulut eivät kuulu työnantajan maksettaviksi. Myöskään liikkumisen matkakulut eivät tule
työnantajan maksettaviksi.
Etätyömahdollisuudesta päättää kirkkoneuvosto.
LIITE 1

Ohjeet etätyöstä sopimiseen

LIITE 2

Etätyösopimus -pohja

puheenjohtajan esitys

Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
8.10.2019

10/2019
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Yhteistyötoimikunta
käy keskustelua etätyömahdollisuuksista ja tekee siitä esityksen kirkkoneuvostolle.
Päätös
Esitetään kirkkoneuvostolle, että otetaan etätyö käyttöön Tuusulan seurakunnassa liitteiden 1 ja 2 sekä
selostuksen mukaisesti. Edellytetään, että etätyösopimuksen allekirjoituksen jälkeen, etäpäivät näkyvät
Katrinan kalenterissa.
________________
KN 99
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Yhteistyötoimikunnan käsittelemän etätyösopimuksen Tuusulan seurakunnan
käyttöön niille työajallisille työntekijöille, joiden tehtävän kuvaan se sopii. Etätyöhön sovelletaan liitteenä
olevaa ohjetta, sopimusta sekä tämän pykälän esittelytekstiä.
Etätyösopimus otetaan käyttöön 1.11.2019 alkaen
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
-

Vanhan seurakuntakeskuksen kakkostontin kaava on saanut lainvoiman tänään.
Kiinteistöveroista on saatu palautuksia kuudelta vuodelta takautuvasti yli 50 000 €.
Verokertymä tammi-syyskuu (Liite)
Kirkkohallituksen kuukausiraportti (Liite)
Kirkkohallituksen henkilöstöraportti (Liite)

KESKUSTELUASIAT
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 5.11., 10.12.
Kirkkovaltuusto: 26.11.
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:57 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan.
Kirkkoneuvosto lauloi virren 548.

