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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2020
aika

maanantaina 30.3.2020 klo 18:00-20:21.

paikka

Seurakuntakeskus, Tähtitaivas, 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
☒ Kari Sillman

muut osallistujat
☒ Seppo Yli-Antola
☒ Jukka Kaikkonen
☒ Tuija Kantanen
☒ Tuula Rasilainen
☒ Kalervo Pöykkö
☒ Helena Kupiainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, etänä
jäsen, etänä
”
” , etänä
”
” , etänä
” , etänä
” , etänä
”
”
varajäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
vs. talousjohtaja
johtava tiedottaja, sihteeri
sihteeri
asiantuntija, paikalla §13 ja §14 alussa.

asiat § 13-18

______________________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Kalervo Pöykkö
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 30.3.2020

______________________________________________________________________________________________
Jorma Sulander
Lauri Untamo
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden Fil. pohjalta ja kirkkoneuvosto lauloi virren 61. Puheenjohtaja avasi
kokouksen, suoritettiin nimenhuuto sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valittiin kokouksen 3/2020 pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Jorma Sulander ja Lauri Untamo.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista vahvistettiin työjärjestykseksi.
Lisättiin työjärjestykseen pykälä:
§13

Kokouksen toteuttaminen

KOKOUKSEN TOTEUTTAMINEN
KN 13
Kirkkohallitus on antanut 24.3.2020 määräyksen kirkon hallinnon järjestämisestä poikkeusoloissa. (Yleiskirje
11/2020, Liite 1)
Kirkon säädöskokoelma Nro 131
Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen
hallinnosta poikkeusoloissa
……………
2 § Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielintä taikka kirkkohallitusta tai sen toimielintä ei
saada koolle poikkeusoloissa, voidaan toimielimen kokous järjestää sähköisesti. Sähköisen kokouksen
edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja
ääniyhteydessä.
…………
Lisäksi sähköisestä kokouksesta on annettu lisäohjeita määräyksen liitteessä. (Yleiskirje 11/2020, Liite 2)
Sähköinen kokous on toteutettavissa esimerkiksi Teams- tai Skype-kokouksena tai muulla vastaavalla
työkalulla, jolla pystytään teknisesti toimimaan siten, että määräyksen edellyttämä yhdenvertainen
näkö- ja ääniyhteys on mahdollinen. Seurakunnan velvollisuutena on mahdollisuuksien mukaan
varmistaa, että kokoustekniikka toimii. Lisäksi tulee huolehtia välineiden tietoturvasta ja tietosuojasta,
vaikka harvemmin käsitellään arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja.
Läsnä oleviksi eli saapuvilla oleviksi voidaan todeta paikalla olevien lisäksi vain ne henkilöt, jotka
osallistuvat Teams- tai Skype-kokoukseen tai muulla vastaavalla työkalulla toteutettuun kokoukseen.
Siten sähköpostikokoukset eivät ole mahdollisia. Yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys on tarpeellista
lähinnä kokoustyöskentelyn vaatiman vuorovaikutuksen vuoksi. Käytännössä tekniikka ei mahdollista
sitä, että mahdollisesti usean kymmenen jäsenen yhtäaikainen näkyminen näyttöruudulla olisi
mahdollista. Kulloinkin puheenvuorossa olevan henkilön tulee kuitenkin näkyä yhdenvertaisesti
kaikille. Jos osa kokoukseen osallistujia on kokouspaikalla, heidän on oltava myös yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä muihin osallistujiin nähden esimerkiksi kameran ja kaiutinmikrofonin avulla.
Koronatilanteesta johtuen Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuminen on mahdollista
etäyhteyden kautta.
Puheenjohtajan
esitys
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Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen pitämisen siten, että kirkkoneuvoston jäsenet tai varsinaisen jäsenen
ollessa estyneenä heidän varajäsenensä voivat osallistua kokoukseen etäyhteyden kautta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
TYÖYHTEISÖN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN
KN 14
Tuusulan seurakunnassa tehtiin Espoon tuomiokapitulin toimesta johtamista koskeva kysely marraskuussa
2019. Kysymykset, jotka esitettiin koko työyhteisölle, olivat ”Millaisena näet johtamisen Tuusulan
seurakunnassa?” ja ”Miten arvioit Tuusulan seurakunnan johtamisjärjestelmän toimivuutta? Tukeeko
järjestelmä työntekemistä?”
Dekaani Kai Peltonen ja lakimiesasessori Sari Anetjärvi kävivät esittelemässä kyselyn loppuraportin
kirkkoneuvostolle 18.2. ja työntekijöille 26.2.
Dekaani totesi, että jotakin pitäisi tehdä, jotta raportissa esille tulleet asiat tulisi käsiteltyä. Hän ehdotti
yhtenä vaihtoehtona, että kirkkoneuvoston jäsenet etsisivät konsulttia, joka voisi käsitellä asiaa
työyhteisössä.
Kirkkoneuvoston jäsen Lauri Untamolla oli hyviä kokemuksia kehittämiskonsulteista Werka kehitys nimisestä
yrityksestä. Hän oli yhteydessä yritykseen. Kyseisestä yrityksestä tulee henkilö esittelemään, miten Tuusulan
seurakunnassa voitaisiin käsitellä johtamiseen ja esimiehisyyteen liittyviä haasteita, jotka käyvät ilmi Heli
Inkisen raportista.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelun
2. päättää että, työyhteisön johtamis- ja kehittämishanke toteutetaan Werka kehitys Oy:n kanssa.
Pekka Latva-Pukkila esitti keskustelussa pöydällepanoa. Esitystä ei kannatettu.
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti, että
1. työyhteisön johtamis- ja kehittämishankkeen alkuselvitys toteutetaan Werka kehitys Oy:n kanssa
2. hanke toteutetaan yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa.
INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN YLITYSOIKEUS
KN 15
Kirkkovaltuuston on talousarviossa 2019 hyväksynyt Seurakuntakeskuksen P-alueen investointimäärärahaksi
350.000 €.
P-alueen rakentaminen maksoi kuitenkin 383.335,30, eli 33.335,30 euroa budjetoitua enemmän.
Ylitys selittyy ylimääräisten hulevesijärjestelmien suunnittelulla ja rakentamisella. Tämä johtuu siitä, että
Tuusulan kunta oli katkaissut kiinteistöstä johtavan hulevesilinjan ja vaati seurakuntaa rakentamaan sille
korvaavan yhteyden. Korvaava yhteys jouduttiin rakentamaan Avainasuntojen tontin kautta
Rykmentinpuistotien hulevesilinjaan. Tästä johtuvat kirjanpidossa olevat 4 x 2.000 € olevat rasitesopimukset
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sekä Infraonen hulevesiliitoksesta syntynyt n. 22.000 € laskut. Lisäksi suunnittelukulujen laskuissa on osa tätä
lisäsuunnittelua.
Näistä kustannuksista on lähetetty Tuusulan kunnalle lasku vuoden 2020 puolella. Se on aktivoitu
seurakunnan taseeseen, koska neuvottelut kustannusten siirrosta kunnalle ovat kesken. Määrää ei ole
vähennetty 2019 ”Seurakuntakeskuksen P-alueen rakentaminen” kustannuspaikalta.
Investointimäärärahan ylityksen hyväksyy Kirkkovaltuusto.
LIITE 1A

Toimintakertomuksen 2019 erittely ”Investointien toteutumisvertailu 2019”

LIITE 1B

Tapahtumaerittely kustannuspaikasta ”Seurakuntakeskuksen P-alueen rakentaminen”

LIITE 1C

Oikaisuvaatimus Tuusulan kunnan päätöksestä

LIITE 1D

Vahingonkorvausvaatimus Tuusulan kunnalle

Vs. talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy investointikustannuspaikan
”Seurakuntakeskuksen P-alueen rakentaminen” ylityksen 33.335,30 €.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
PERUSPALKAN TARKISTUKSIA TEHTÄVIEN KUVAUSTEN JA VAATIVUUSKRITEERIEN MUKAISIKSI
KN 16
KirVesTesin luku 2.2.1. § 22 ja § 23 mukaan tehtäväkohtainen palkanosa = peruspalkka määritetään
arvioimalla viranhaltijan/työntekijän tehtävän vaativuutta virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmittelyn
kriteereiden ja tehtävästä laaditun tehtävänkuvauksen avulla.
Työnantajan on pidettävä tehtävänkuvaukset ajantasaisena.
Tuusulan seurakunnan tehtäväkuvat ovat tarkistettu vuonna 2019 ja sen jälkeen työnantajan edustajat ovat
käyneet jokaisen viranhaltijan/työntekijän tehtävänkuvaukset läpi ja laskeneet esityksen mukaiset
korotukset peruspalkkoihin.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan se päättää vaativuusryhmästä ja peruspalkasta sekä niiden
muuttamisesta, kun vastaavaa päätöstä ei ole aiemmin tehty.
Liite
Vs talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. kuulee selvityksen peruspalkkojen tarkistuksista ja käy keskustelun asiasta
2. hyväksyy esitetyt tarkistukset, jotka ovat kahdeksan toiminnallisen henkilöstön osalta yhteensä 765,58
€/kk ja seitsemän tukipalvelu henkilöstön osalta yhteensä 288,09 €/kk
3. päättää, että ko. palkantarkistukset astuvat takautuvasti voimaan 1.1.2020
4. päättää, että suntioiden vaativuusryhmä on 402, koska heidän palkkansa on yli ko vaativuusryhmän
alarajan
5. päättää, että Kellokosken hautausmaamestarin palkan vaativuusryhmä on 403 ajalla 14.4.-15.11.2020
Päätös
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LOMAUTUS
KN 17
Tuusulan seurakunnassa on annettu lomautusvaroitus 17.3.2020 koko henkilökunnalle, johtuen Koronatilanteesta ja siihen liittyvistä toiminnan keskeytyksistä ja muutoksista.
Korona-virusepidemiasta johtuvat maan yleiset lomautukset johtavat väistämättä siihen, että seurakunnan
verotulot tulevat pienenemään loppuvuotta kohti.
Tilaisuuksien peruminen johtaa töiden vähentymiseen ja näin ollen lomautusvaroituksen antaminen on
katsottu aiheelliseksi, jotta mahdollisilta irtisanomisilta voitaisiin jatkossa välttyä.
Kirkon työmarkkinalaitos = KiT on käynyt kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa keskusteluja seurakuntien
paineista lomauttaa työntekijöitään toimintojen keskeyttämisen vuoksi. KiT kiinnittää seurakuntien
huomiota siihen, että poikkeusoloista huolimatta kirkon virka- ja työehtosopimukset on voimassa ja niitä on
noudatettava. Lomautukset tulisi KiT:n näkemyksen mukaan pyrkiä pitämään mahdollisimman vähissä.
Vs talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. kuulee selvityksen tilanteesta
2. käy yleiskeskustelun mahdollisista lomautuksista

3. päättää jatkaa lomautusten valmistelua
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti jatkaa koko henkilökuntaa koskevien lomautusten valmistelua pois lukien
hautaustoimi, jonka tehtävä on lakisääteinen.
HUOLTOMIES VILLE RANNISTON TYÖSUHTEEN JATKO
KN 18
____________________
KN 4/2018 § 38
Ville Rannisto on vuoden ollut seurakunnan kiinteistötoimessa rakennusmiehen tehtävissä.
Seurakunta tarvitsee uudelle seurakuntakeskukselle huoltomiehen, ja Ville Rannisto on havaittu olevan
sopiva tehtävään koulutettavaksi. Oppisopimustoimiston ja Ville Ranniston kanssa on neuvoteltu
Kiinteistönhoitajan oppisopimuskoulutuksesta. Määräaikaisen työsuhteen perusteena on oppisopimus 2
vuotta.
Talousjohtaja voi päättää alla 1 v työsopimuksesta, pidemmistä päättää kirkkoneuvosto.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. palkata Ville Ranniston huoltomiehen määräaikaiseen työsuhteeseen kahdeksi vuodeksi, 26.3.2018 –
29.3.2020
2. että palkan vaativuusryhmä on 402, € 1.942,15
3. että tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa
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4. että työntekopaikka on seurakuntakeskus
5. että määräaikaisuuden peruste on oppisopimus
6. että oppisopimuksen työpaikkaohjaajana toimii Markku Kettunen
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________
KN 18
Huoltomies Ville Rannisto on ollut määräaikaisessa oppisopimustyösuhteessa Tuusulan seurakunnassa
26.3.2018 – 29.3.2020. Hän on opiskellut Kiinteistöpalvelujen perustutkintoa ja oppisopimus päättyy
29.3.2020, jolloin tutkinto pitäisi olla suoritettuna.
Tuusulan seurakunnalla on tarve jatkaa huoltomiehen työsuhdetta ja Ville Rannisto olisi halukas jatkamaan
ko tehtävässä. Kiinteistöpäällikkö puoltaa huoltomiehen työsuhteen jatkoa.
Vs. talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. että, huoltomies Ville Ranniston työsuhde jatkuu 30.3.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana, mikäli
hän on suorittanut Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon loppuun ja saa tutkintotodistuksen viimeistään
31.5.2020 mennessä, muussa tapauksessa työsuhde purkautuu 1.6.2020
2. että, palkan vaativuusryhmä on 403/2117,03 €, 30.3.2020 alkaen
3. että tehtävässä ei ole koeaikaa
4. että työntekopaikka on Tuusulan seurakuntakeskus
Talousjohtaja muutti esitystä siten, että kohdasta y1. poistettiin lisäys ”mikäli hän on suorittanut
Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon loppuun ja saa tutkintotodistuksen viimeistään 31.5.2020 mennessä,
muussa tapauksessa työsuhde purkautuu 1.6.2020.”
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
RIIKKA JOHANSSONIN PALKAN TARKISTUS
KN 19
_____________________________
Kn 110 (11/2019, 5.11.2019)
Riikka Johansson on palkattu ajalle 6.8. 2018-31.12.2019 lastenohjaaja Jessi Pulkkisen sijaiseksi. Jessi
Pulkkisen perhevapaa jatkuu kuitenkin ainakin vuoden 2020 loppuun.
Riikka Johanssonin viikoittainen työtuntimäärä on tällä hetkellä 38,45 tuntia viikossa ja palkka määräytyy
tehtävänvaativuusryhmän 403 mukaan ja tehtäväpaikkana on Kellokoski. Oman auton käyttö on työtehtäviin
kuuluvien sijaisuuksien hoitamisen ja Hyrylässä pidettävien kokouksien takia välttämätön. Riikka Johansson
opiskelee oppisopimuksella lapsi- ja perhetyön perustutkintoa ja valmistuu alkukeväästä 2020 (helmimaaliskuu).
Päätöksillä on lapsivaikutuksia, koska lastenohjaajat työskentelevät lapsiryhmissä, joka vaikuttaa suoraan
tarjottavaan toimintaan. Riikka Johansson on keväällä 2020 koululaisten iltapäivätoiminnan työntekijänä
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ainoa, joka viikkotyösuunnitelman mukaisesti toimii kaikkina viitenä (5) iltapäivänä koululaisten kanssa.
Tietolähteinä on käytetty Tuusulan seurakunnan lastenohjaajia, heidän viikkotyösuunnitelmia ja
toimintatilastoja.
Kasvatuksen työalajohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Riikka Johanssonin määräaikaista työsopimusta jatketaan 01.01. – 31.12.2020 väliseksi ajaksi,
työtuntimäärän ollessa 38,45 tuntia viikossa.
2. palkka määräytyy tehtävänvaativuusryhmän 403 mukaan
3. virkapaikka on Kellokoski
4. Johanssonille myönnetään oman auton käyttöoikeus.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____________________
KN 19
Riikka Johansson on suorittanut seuraavan tutkinnon: lastenohjaaja, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto,
varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala. Todistus on päivätty 10.2.2020. Aiemmassa
palkkauksessa on huomioitu epäpätevyysvähennys.
Varhaiskasvatuksenohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että
1. Riikka Johanssonin palkka määräytyy tehtävänvaativuusryhmän 403 mukaan
2. tehtäväpalkka on 2117,03 € 1.3.2020 alkaen.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Hallintomallin palautetyöryhmän muistio (Liite)
Muistutus Tuusulanjärven ruoppausmassojen sijoittamisesta (Liite)
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
•

4/2020 Talvisodan päättymisen vuosipäivä

•

5/2020 Seurakunnille mahdollisuus rahankeräysten järjestämiseen

•

6/2020 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020

•

7/2020 Kirkon nelivuotiskertomus 2016-2019
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8/2020 Kellonaikatarkennus - talvisodan päättymisen vuosipäivä

•

9/2020 Koronavirus COVID-19

•

10/2020 Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto

3/2020

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
•

•

A2/2020
o

Ryhmähenkivakuutussopimus 2020

o

Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan

A3/2020
o

•

Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus hengellisen työn viranhaltijan asemasta
työaikalain tullessa sovellettavaksi 1.4.2020 lukien

Seurakunnan kuukausiraportit (Liitteet)
o

Seurakunnan kuukausiraportti 01-01.2020

o

Henkilöstötilaston kuukausiraportti 01-01.2020

o

Verokertymäraportti

KESKUSTELUASIAT
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 14.4., 5.5. ja 9.6. klo 18
Kirkkovaltuusto: 19.5. klo 18.30
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:21 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan.
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