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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5/2019  
 
aika tiistai 16.4.2019 klo 18:00-19.10 
 
paikka Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula 
 
jäsenet Ulla Rosenqvist   puheenjohtaja  
 Pekka Latva-Pukkila  varapuheenjohtaja 
 Markus Meckelborg  vpj:n varajäsen 
 Ilkka Ertimo   jäsen 
 Satu Heikkilä   ” 
 Leena Jäntti   ” 
 Arto Kivistö   ” 
 Katja Pietilä-Virtanen  ” 
 Ulla Siimes   ”   
 Liisa Sirén   ” 
 Jorma Sulander   ” Saapui klo 18.45, 48 § aikana. 
 Lauri Untamo   ” 
    
    
 
 
muut osallistujat 

Seppo Yli-Antola kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Jukka Kaikkonen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 
Marjut Helske talousjohtaja  
Tuula Rasilainen johtava tiedottaja 
Janne-Antti Latvala tiedottaja 
Mikke Mäki vs. hallintosihteeri, sihteeri 

 
     
asiat 44-49 § 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ulla Rosenqvist     Mikke Mäki 
puheenjohtaja     sihteeri  
 
 
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 16.4.2019 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Liisa Sirén     Ilkka Ertimo 
 
 
 



2 
TUUSULAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 5/19 
Kirkkoneuvosto  16.4.2019 
 
 
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
   

Kirkkoherra piti alkuhartauden Luuk. 22:63-23:12 ja kirkkoneuvosto veisasi virren 77. 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 
 

Liisa Sirén ja Ilkka Ertimo valittiin kokouksen 5/19 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  
   
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, lisättynä 49 §. 
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VALTUUDET KIRKKONEUVOSTOLLE HYVÄKSYÄ PYSÄKÖINTIALUEEN URAKKA 
Kn 44 
 
 Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain määrärahojen 
 käyttövaltuudet (Kts. Talousarvio 2019, sivu 105).  
 
 Seurakuntakeskuksen pysäköintialueen urakka tulee olemaan kustannuksiltaan yli 
 kirkkoneuvoston hyväksymisrajan, jolloin päätöksen tekee kirkkovaltuusto. 
 Investointimäärärahaa kohteelle on varattu 350.000 €. 
 
 Seurakuntakeskuksen pysäköintialueen urakkatarjoukset ehtivät 11.6. kirkkoneuvostoon ja 
 viimeisen kevätkauden kirkkovaltuusto kokoontuu 21.5.2019.  Jotta vältymme ylimääräisen 
 kirkkovaltuuston kokouksen koollekutsumisesta kesäaikana, tulisi kirkkovaltuuston siirtää 
 päätösvalta asiassa kirkkoneuvostolle investointimäärärahan puitteissa. 
 
Talousjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se siirtää seurakuntakeskuksen 
 pysäköintialueen urakkatarjousten hyväksymisestä päätösoikeuden kirkkoneuvostolle
 investointimäärärahan puitteissa. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN LAHDEN IT-ALUEEN JOHTORYHMÄÄN 
Kn 45 
 

Tuusulan seurakunta liittyy Lahden IT-alueeseen 1.5.2019 alkaen. Lahden seurakunta-
yhtymän tietohallintopäällikkö Jussi Ubalecht pyytää, että Tuusulan seurakunta nimeää 
yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Lahden IT-alueen johtoryhmään 
toimikaudelle 2019-2022. 
Muiden jäsenseurakuntien nimeämät henkilöt ovat talouspäälliköitä, vain Lahden 
seurakuntayhtymää edustaa hallintojohtaja. Asiat, joita johtoryhmä käsittelee painottuvat 
talousasioihin, kuten esim. talousarvion laatimiseen. 
 

Talousjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto nimeää Lahden IT-alueen johtoryhmään talousjohtaja Marjut Helskeen ja 
hänen varajäseneksi taloussihteeri Tuija Kantasen toimikaudelle 2019-2022. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUSTOIMISTOYHTEISTYÖSELVITYKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kn 46 

Taloustoimistoyhteistyön selvitys Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien kesken 
aloitettiin syksyllä 2017. Selvitystyö keskeytettiin kirkkoneuvostojen päätöksillä (Järvenpään 
Kn 30.10.2018 § 180), kun kävi ilmi, että Ylöjärven ja Hämeenkyröjen seurakuntien 
taloustoimistoyhteistyökokeilusta haettuun ALV-ennakkotietopyyntöön verohallinto oli 
antanut päätöksessä, jonka mukaan Ylöjärven seurakunnan Hämeenkyrön seurakunnalta 
laskuttamat taloustoimistopalvelut ovat arvonlisäverollisia. Arvonlisäveron myötä 
taloustoimistoyhteistyö on päätetty lopettaa em. seurakuntien kesken. 
 
Verohallinnon arvonlisäveropäätöksestä Ylöjärven seurakunta valitti ensin hallinto-
oikeuteen, joka päätyi verottajan kanssa samaan ratkaisuun. Ylöjärven seurakunta sai 
valitusluvan asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).  Korkein hallinto-oikeus on 
6.3.2019 antanut asiassa vuosikirjapäätöksensä 34. KHO on päätöksessään kumonnut 
verohallinnon ja hallinto-oikeuden päätökset ja antanut ennakkopäätöksensä, jonka 
mukaisesti Ylöjärven ja Hämeenkyrön seurakuntien taloustoimistoyhteistyö ei ole 
arvonlisäverollista toimintaa.  Päätöksen perusteluista ilmenee, että KHO:n linjaus johtuu 
siitä, että seurakuntaa on pidettävä julkisoikeudellisena yhteisönä arvonlisäverodirektiiviä 
sovellettaessa ja, että seurakuntien yhteisen talousjohtajan työ on viranomaistoimintaa.  
 
Viranomaistoiminta ei ole liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa, mikä on edellytyksenä 
arvolisäverovelvollisuudelle. Muu taloustoimistoyhteistyö on ollut tätä viranomaistoimintaa 
avustavaa työtä. Talousjohtaja (taloushallinnon johtavan viranhaltijan tehtävät) on 
kirkkolaissa määritelty yhdeksi sellaiseksi viraksi, joka voi olla yhteinen seurakuntien kesken. 
Muita tällaisia virkoja ovat kirkkoherran, kanttorin ja diakonia virat.  
 
Muunlaisen seurakuntien taloustoimistoyhteistyö, kuin KHO:n ratkaisussa Ylöjärven ja 
Hämeenkyrön kohdalla on selostettu, olisi rinnastettavissa yksityiseltä palveluntarjoajalta 
ostettaviin palveluihin, vaikka toiminnan aiheuttamat kustannukset jaettaisiin 
aiheuttamisperiaatteella ilman voittolisää. Tämä tulkittaisiin liiketoiminnan muodossa 
tehtäväksi. Näin ollen tulkinta tekisi Keski-Uudenmaan seurakuntien kesken suunnitellun 
taloustoimistoyhteistyön, jossa jokaiseen seurakuntaan olisi jäänyt oma talousjohtaja, 
arvonlisäverolliseksi yhteistyöksi eikä viranomaistoiminnaksi. Se, että suunniteltu 
seurakuntien taloustoimistoyhteistyö on arvonlisäverollista, nostaa kustannuksia niin paljon, 
että taloustoimistoyhteistyö ei olisi aiempien suunnitelmien ja laskelmien mukaan 
kannattavaa. 
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Asiasta on keskusteltu Keski-Uudenmaan seurakuntien johdon palaverissa 28.3.2019, jossa 
todettiin taloustoimistoyhteistyöhankkeemme arvonlisäverollisuus. KHO 34/2019 vuosikirja-
päätös on luettavissa netistä 
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/155169049492
0.html 
 

Talousjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto päättää  
1) todeta, että arvonlisäverollisuuden myötä Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien 

taloustoimistoyhteistyölle ei ole kannattavia edellytyksiä 
2) lopettaa taloustoimistoyhteistyön selvittämisen. 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELTEN LASKU 19.5.2019 
Kn 47 

Kaatuneiden muistopäivää vietetään sunnuntaina 19.5.2019. Muistopäivänä kunta ja 
seurakunta laskevat seppeleet sankarivainajien muistomerkille ja nimikirjalle 
Kirkkopuistossa, vakaumuksen puolesta kaatuneiden ja Terijoen kirkkopuistoon haudattujen 
sankarivainajien muistomerkeille Paijalan hautausmaalla sekä sankariristille Kellokosken 
hautausmaalla.  
 
Seppeleenlasku on Kellokoskella klo 10.30 ja Etelä-Tuusulassa jumalanpalveluksen jälkeen 
noin kello 11. 
 

Puheenjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto päättää nimetä edustajansa kaatuneitten muistopäivän seppelten laskuun  
1) Kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle kappalaisen Lauri Seppäsen pariksi 
2) sekä Kellokosken hautausmaalle pastori Janne Hollon pariksi. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle valittiin seppelten 

laskuun Jukka Kaikkonen ja Kellokosken hautausmaalle Arto Kivistö. 
  
 
VUODEN 2018 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 
Kn 48  

Kirkkojärjestys 15 luku 5 § 
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja 
toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat 
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on 
laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai 

https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1551690494920.html
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1551690494920.html
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kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin 
kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin 
kirjanpitolakia (1336/1997). 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja 
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai 
yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään 
tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. 

Tuusulan seurakunnan tilinpäätös on 2.311.473 € ylijäämäinen vuonna 2018, ja tähän 
suurimmalta osalta vaikutti vanhan seurakuntakeskuksen AK-tontin, Rusutjärven pappilan, 
vanhan pappilan sekä Kirkkotien peltotontin myynnit. Lisäksi muutama Jokelan Kartanon 
omakotitalon tontin myynti ehdittiin viedä loppuun asti vuoden 2018 puolella. Ilman näiden 
kiinteistöjen myyntiä olisi tulos ollut + 366.102 €. 

 
Verotulojen kertymä budjetoituun verrattuna oli + 96.914 €. Toisaalta verotuloja kertyi 
374.138 € enemmän kuin vuonna 2017. Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi kirkollisveron 0,10 
korotuksen jälkeen, eli nyt kirkollisvero kerättiin 1,45 % mukaan. 

 
 Liite 1 Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomus 2018 
 
Puheenjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto 
 1. käsittelee vuoden 2018 Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomuksen  

2. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä liitetään edellisen vuoden 
yli/alijäämään 

 3. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
TUUSULAN KUNNAN LAPSI- JA PERHEASIAINNEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2019-2020 
Kn 49 

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnan alueella toimiva lasten ja lapsiperheiden 
asioiden yhteistyöelin. Neuvosto edistää tuusulalaisten lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin 
toteutumista ja yhteisöllisyyttä sekä kehittää olemassa olevia ja uusia palveluja sekä 
toimintoja.  
 
Kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 
jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvostoon valitaan vanhempien edustajat 
eri puolella kuntaa toimivien koulujen vanhempainyhdistysten nimeämistä ehdokkaista sekä 
varajäsenet, edustajat lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä varajäsenet, 
ja Tuusulan seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen sekä Tuusulan 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
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nuorisovaltuuston nimeämä edustaja sekä varajäsen. Kunnanhallitus nimeää lapsi- ja 
perheasiainneuvostoon puhevaltaisen edustajansa. Lapsi- ja perheasiainneuvosto valitsee 
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lapsi ja perheasiainneuvoston 
sihteerinä toimii Tuulan kunnan osallisuuskoordinaattori.  
 
Tuusulan seurakuntaa on pyydetty nimeämään jäsenehdokas ja varaehdokas lapsi-ja 
perheasiainneuvostoon toimintakaudelle 2019-2020 30.4.2019 mennessä. Edellisellä 
kaudella Tuusulan seurakunnan edustajana toimi varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja 
Manninen-Abbouchi. 
 

Puheenjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikaudelle 2019-2020 
jäsenehdokkaaksi varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Manninen-Abbouchin ja varajäseneksi 
varhaiskasvatustyön ohjaaja Satu Lintusen.  

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
ILMOITUSASIAT 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 

- Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 3/2019 14.3.2019 vahvistanut 
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön (§ 43 DESP/51/00.02.07/2019)  

 
Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
- 3/2019 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018 (pdf) 
- 4/2019 Kirkonkirjojenpito keskitetään alueellisiin keskusrekistereihin (pdf) 
- 5/2019 Esitykset pro ecclesia -mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi 

itsenäisyyspäivänä 2019 (pdf) 
- 6/2019 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019 (pdf) 
- 7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut (pdf) 

 
 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1/2019 (pdf) sisältää: 

1. Palkantarkistukset 1.4.2019 
2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019 
3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan 

 
- PNK:n asiakastyön modulimäärät (liite) 
- Kirkkohallituksen kuukausiraportti (liite) 
- Verokertymä tammi-maaliskuu (liite) 

 
- 7.5. Paijalassa klo 9-15 ja Kellokoskella klo 9-15 järjestetään hautausmaatalkoot. 

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4E0FEBD63BE87AEAC225837D0029F295/$FILE/3_2019%20Laskennallinen%20osuus%20kattamattomasta%20el%E4kevastuusta%2031.12.2018.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4E0FEBD63BE87AEAC225837D0029F295/$FILE/4_2019%20Kirkonkirjojenpito%20keskitet%E4%E4n%20alueellisiin%20keskusrekistereihin.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4E0FEBD63BE87AEAC225837D0029F295/$FILE/5_2019.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4E0FEBD63BE87AEAC225837D0029F295/$FILE/5_2019.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4E0FEBD63BE87AEAC225837D0029F295/$FILE/6_2019%20Kansallinen%20veteraanip%E4iv%E4%2027.4.2019.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4E0FEBD63BE87AEAC225837D0029F295/$FILE/7_2019%20Saavutettavuus%20ja%20digitaaliset%20palvelut.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F4259B3DD81D0C56C22583B4004AF827/$FILE/Yk1_2019.pdf
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KESKUSTELUASIAT 
 

Keskusteltiin Jokelan kirkon ja väistötilojen tilanteesta. 5.5. Jokelan kirkossa pidettävän messun 
jälkeen kiinteistöpäällikkö, kiinteistötoimenjohtokunnan puheenjohtaja ja talousjohtaja 
kertovat tarkemmin Jokelan kirkon tilanteesta. 

 
SEURAAVAT KOKOUKSET 
  

Kirkkoneuvosto: 7.5., 11.6. 
  

 Kirkkovaltuusto: 21.5., 24.9., 26.11. 
 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi 
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 78. 
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