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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2/2020  

 

aika tiistai 18.2.2020 klo 17.57-20.20 

 

paikka Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula 

 

jäsenet Ulla Rosenqvist   puheenjohtaja   

 Pekka Latva-Pukkila  varapuheenjohtaja 

 Ilkka Ertimo   jäsen 

 Satu Heikkilä   ” 

 Leena Jäntti   ” 

 Arto Kivistö   ” 

 Katja Pietilä-Virtanen  ” 

 Ulla Siimes   ”   

 Liisa Sirén   ” 

 Jorma Sulander, saapui klo 18.33 

 Lauri Untamo   ” 

 Soile Seuna   varajäsen 

 Leena Jokinen   ” 

 Outi Huusko   ” 

    

 

 

muut osallistujat 

Seppo Yli-Antola  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Jukka Kaikkonen  kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Marjut Helske  talousjohtaja  

Tuula Rasilainen  johtava tiedottaja, sihteeri 

Kalervo Pöykkö  sihteeri 

    

asiat § 9-13 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Ulla Rosenqvist     Tuula Rasilainen 

puheenjohtaja     sihteeri  

 

 

___________________________________________ 

Pekka Latva-Pukkila 

Puheenjohtaja § 13 aikana 

 

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 18.2.2020 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Leena Jäntti     Arto Kivistö 



            

 PÖYTÄKIRJA 2/2020 2 

Kirkkoneuvosto  18.2.2020 

 
 

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Kirkkoherra piti alkuhartauden Joh. 12:25-33 pohjalta ja kirkkoneuvosto lauloi virren 54.  Puheenjohtaja 
avasi kokouksen, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Espoon hiippakunta järjesti syksyllä Tuusulan seurakunnassa johtamista käsittelevän kyselyn. Dekaani Kai 
Peltonen ja lakimiesasessori Sari Anetjärvi avasivat syksyllä pidetyn johtamiskyselyn tulokset.   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

Valitaan kokouksen 2/2020 pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Vuorossa ovat Leena Jäntti ja Arto 
Kivistö. 

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  

Esityslista esitetään työjärjestykseksi.  

TALOUSJOHTAJA MARJUT HELSKEEN VIRKAVAPAUS 
KN  9 

Talousjohtaja Marjut Helske on jättänyt 30.1. 2020 kirkkoneuvostolle osoitetun virkavapausanomuksen 
ajalle 1.3.-30.9. 2020 (Liite 1) 

Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 9/2010 virkavapauksien myöntämisestä periaatteen, jolla 
virkavapaus Tuusulan seurakunnan viranhaltijoille ja työntekijöille myönnetään. 

Talousjohtaja Marjut Helske poistui asian käsittelyn ajaksi. 

___________________ 

Kn 231 9/10 7.12.2010 

Puheenjohtajan ja talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavan ohjeistuksen: 

Vakinaisen viran haltija/toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa oleva työntekijä voi vähintään 
yhden vuoden virkaa/tehtävää hoidettuaan olla harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla/työlomalla 
yhteensä 1 vuoden ajan maksimissaan neljässä jaksossa 6 vuoden aikana. 

Tällaisia virkavapauksia/työlomia ovat 

¤ vuorotteluvapaa 

¤ osa-aikavapaa 

¤ muu harkinnanvarainen virkavapaa 

 Virkavapautta haettaessa on tehtävä selvitys, miten viranhaltija/työntekijän tehtävät hoidetaan 
virkavapauden/työloman aikana ja miten muut edellytykset täyttyvät, esim. vuorotteluvapaan ja osa-
aikavapaan ollessa kyseessä.  

 Määräaikaiset viranhaltijat/työntekijät voivat saada harkinnanvaraista, palkatonta virkavapautta/työlomaa 
enintään:  

 virkavapauden/työloman pituus      määräaikaisuuden kesto 

 1 viikko   vähemmän kuin 6 kk 

2 viikkoa    6 kk-vuosi 

4 viikkoa                   enemmän kuin 1 v.   
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6 viikkoa    enemmän kuin 2 v. 

8 viikkoa    enemmän kuin 3 v 

___________________ 

KN 9 

Vuosiloman säästämisestä todetaan KirVESTES 97§ seuraavaa: 

Lomajärjestyksen vahvistamisen jälkeen (vuoden 2019 lomat on vahvistettu keväällä -19) lomapäiviä ei 
pääsääntöisesti enää voi säästää. 

Kuitenkin poikkeuksellisesti lomapäiviä voidaan säästää vielä lomakautta seuraavan kalenterivuoden 
syyskuun loppuun (30.9.2020) asti esim. pitkän sairauspoissaolon tai muun pitkäkestoisen virka/-työvapaan 
vuoksi, jos osapuolet ovat asiasta yksimielisiä. 

Marjutilla on jäljellä vuoden 2019 lomaa 16 päivää, josta hän voi jättää säästöön 15 päivää. 

LIITE 1 Marjut Helskeen virkavapausanomus 

Puheenjohtajan 
esitys  

Kirkkoneuvosto  

1. toteaa, että Marjut Helske on tullut seurakuntaan 1.9.2014, jolloin hänellä on kertynyt työvuosia 
Tuusulassa tähän mennessä 5, 5 vuotta. 

2. myöntää Marjut Helskeen virkavapautta ajalle 1.3.-30.9.2020. 

3. toteaa, että hän voi laittaa ansaituista lomapäivästä säästöön 15 päivää, jolloin häneltä jää yksi päivä 
jäljelle. Tämän hän voi saada rahana tai pitää lomapäivänä ennen virkavapaalle lähtöä.  

4. toteaa, että hänen sijaisuuttaa hoitaa ko. ajan nykyinen taloussihteeri Tuija Kantanen, joka on hoitanut 
talousjohtajan sijaisuutta sekä edellisen että nykyisen talousjohtajan aikana.  

5. toteaa, että Tuija Kantasen palkka määräytyy nykyisen talousjohtajan palkan mukaisesti 

Päätös  

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

HENKILÖSTÖASSISTENTTI RAIJA KORHOSEN SIIRTÄMINEN HENKILÖSTÖSIHTEERIN VIRKAAN 
KN 10 

Raija Korhonen on palkattu henkilöstöassistentin työsuhteeseen ensin määräaikaisena 20.8.2018 – 
3.9.2018 ja joka vakinaistettiin 4.9.218 kirkkoneuvoston päätöksellä. Hän on siitä lähtien toiminut 
päätoimisesti seurakunnan palveluksessa taloushallinnossa. 

Taloustoimiston kaikki muut työntekijät ovat virkasuhteisia, joten on luontevaa ja tasapuolista, että Raija 
Korhonenkin siirretään virkaan. Eläköityneen henkilöstösihteerin virka on avoimena, joten uutta virkaa ei 
tarvitse perustaa. 

Henkilö voidaan siirtää toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta virkaan ilman hakumenettelyä (KL 6 
luku § 11:7). Asia on tarkistettu Kirkon työmarkkinalaitokselta. 

Talousjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto päättää siirtää henkilöstöassistentti Raija Korhosen avoimena olevaan henkilöstösihteerin 
virkaan 1.3.2020 alkaen ilman hakumenettelyä KL 6 luvun 11 § 7 mom. nojalla. 
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Päätös 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

RAIJA KORHOSEN JA TUULA HAKARINTEEN MÄÄRÄAIKAINEN PALKANTARKISTUS 
KN 11 

Marjut Helskeelle on myönnetty virkavapaata 1.3.-30.9.2020. Hänen tehtäviään hoitaa virkavapaan ajan 
taloussihteeri Tuija Kantanen, joka on taloustoimiston esimies. 

Taloussihteerin tehtäviä on päätetty jakaa Raija Korhoselle sekä Tuula Hakarinteelle. Heille maksetaan 
taloussihteerin peruspalkasta 20 %:n osuus seuraavasti: 

Raija Korhonen: 12,5 % Tuija Kantasen peruspalkasta (1.1.2020/2.726,26 €) 340,78 € ja 150 € 
talousjohtajan sijaistamisesta, yht. 490,78 €. 

Tuula Hakarinne: 7,5 % Tuija Kantasen peruspalkasta (1.1.2020/2.726,26 €) 204,47 

Palkka-asiamiehen  
esitys 

Kirkkoneuvosto päättää, että  

1. Raija Korhoselle maksetaan 1.3. alkaen 490,78 €/kk ja 

2. Tuula Hakarinteelle maksetaan 1.3. alkaen 204,47 €/kk korvauksena toisen viran tehtävien hoidosta 
omien virkatehtävien ohessa Marjut Helskeen virkavapaan ajan. 

Päätös 

 Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

SATU LINTUSEN MÄÄRÄAIKAINEN PALKANTARKISTUS 
KN 12 

Katja Manninen-Abbouchi on virkavapaalla ajalla 27.12.2019 – 26.6.2020. Satu Lintunen on hoitanut Katja 
Manninen-Abbouchin tehtäviä oman viran ohella. Vastaavassa tilanteessa on aiemmin seurakunnassa 
maksettu korvausta 20 % sijaistettavan peruspalkasta. Tilanne on aina harkittava tapauskohtaisesti.  

Kyseessä lastenohjaajien esimiehen tehtävät, jotka hallintomallin mukaan on jaettu kahdelle esimiehelle. 
Nyt toisen esimiehen virkavapaan aikana vastuun esimiestehtävistä on ottanut Satu Lintunen yksin. 

20 % Katja Manninen-Abbouchin peruspalkasta (1.1.2020/2.713,37 €) on 542,67 €/kk 

Palkka-asiamiehen  
esitys 

Kirkkoneuvosto päättää, että Satu Lintuselle maksetaan takautuvasti 1.1.2020 alkaen 542,67 €/kk 
korvauksena toisen viran tehtävien hoidosta omien virkatehtävien ohessa Katja Mannien-Abbouchin 
virkavapaan ajan. 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

SELVITYS JOHTAMISEN TILASTA SEURAKUNNASSA 
KN 13 
 Ei julkisuuteen, valmistelua.  
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ILMOITUSASIAT 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 

- Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

o Hpkvn maallikkojäsenten ja kkokn maallikkoedustajien vaalien toimittaminen sekä ehdollepano 
khn jäsenten vaalia varten (1/2020) (Liite 1) (Liite 2) 

o Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2020 (2/2020) 

o Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2019 (3/2020) 

- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 

o Yleiskirje A1/2020 

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2020 lukien 

2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2020 lukien 

- Perheasiain neuvottelukeskus / Syyskuussa 2019 tehdyn palautekyselyn yhteenveto (Liite) 

- Seurakunnan kuukausiraportit (Liitteet) 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Kirkkoneuvosto: 17.3, 14.4., 5.5. ja 9.6. klo 18 
Kirkkovaltuusto: 19.5. klo 18.30 

KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan. 
Kirkkoneuvoston lauloi virren 548. 

https://evl.fi/documents/1327140/60545655/1_2020+Hpkvn+maallikkoj%C3%A4senten+ja+kkokn+maallikkoedustajien+vaalien+toimittaminen+sek%C3%A4+ehdollepano+khn+j%C3%A4senten+vaalia+varten.pdf/63b25517-b433-aec5-5fd9-843b67277d2e
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/1_2020+liite+1+Ohje+vaalikokouksen+puheenjohtajalle.pdf/180470e4-d269-1634-5889-51d894ffd367
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/1_2020+liite+2+Ptk+kirkkovaltuuston+maallikkoj%C3%A4senten+vaalikokouksesta.docx/5f522df4-ddf7-07c3-5fe2-8596a378b727
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/2_2020+Harkinnanvaraisten+avustusten+hakeminen+vuonna+2020.pdf/7dce5446-3140-b548-44e8-8daefd034ddf
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/3_2020+Laskennallinen+osuus+kattamattomasta+el%C3%A4kevastuusta+31.12.2019.pdf/aa9cd7e2-74f8-6dd5-9f11-1b1f83a15ba4
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet-2010-/a1/2020

