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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden Mark. 12:28-34 ja kirkkoneuvosto lauloi virren 442.
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritti nimenhuudon ja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valittiin kokouksen 9/2020 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Liisa Sirén ja Jorma
Sulander.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi
SEURAKUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET VUDELLE 2021
Kn 58
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt seurakunnan avustusten jakamisesta Kn
7/2015 §109. Seurakunnan heikentyneen taloustilanteen ja siitä aiheutuvan talouden
kiristämispaineen vuoksi seurakunta joutuu entistä enemmän priorisoimaan ja kohdentamaan
toimintaansa seurakunnan ydintoimintoihin. Avustusten määrä on pienentynyt
euromääräisesti vuosien varrella ja koko avustusten tarpeellisuutta tulee peilata talouden
tilaan ja miettiä avustusten jakamista entistä kriittisemmin, joko minimoimalla tai lopettamalla
seurakunnan jakamat avustukset kokonaan ja miettiä muita yhteistyömuotoja järjestöjen
kanssa.
_________________________
SEURAKUNNAN MYÖTÄMÄT AVUSTUKSET
Kn 109
(11.6.2015)
Hakuohjeet
Kirkkoneuvosto laittaa avustukset haettavaksi ilmoittamalla niistä seurakunnan Internetsivuilla, ilmoitustaululla, lehtien viikkoilmoituksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksessa
eritellään toiminta- ja yleisavustukset.
Hakuaika on 1 kk.
Hakea voi vain joko kohdeavustusta tai yleisavustusta.
Avustusta ei voi myöntää ilman kirjallista, ja täydellisine liitteineen olevaa hakemusta, jossa on
ilmoitettu haettava summa.
Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta viranhaltijan esityksestä kokoukseen
toimitetun hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti.
Kohdeavustus
1) Hakukelpoisia ovat Tuusulalaiset, sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt
2) Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä
selvitys siitä, mihin tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty.
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3) Hakemuksessa on kerrottava mihin avustusta haetaan, ja miten se tukee Tuusulan
seurakunnan toimintaa.
Yleisavustus

Talousjohtajan
esitys

1) Hakukelpoisia ovat Tuusulalaiset, sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt
2) Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
4) Hakemuksessa on kerrottava miten hakijan toiminta tukee Tuusulan seurakunnan
toimintaa.

Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä mainitun ohjeistuksen avustusten myöntämiseksi.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
_________________________
Kn 58
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan jakamista järjestöavustuksista luovutaan

vuoden 2021 osalta, pois lukien Tuusulan veteraanijärjestöt, joille myönnetään
kullekin 500 euron vuotuinen avustus hakemuksesta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Arto Kivistö jääväsi itsenä pykälän käsittelyn ajaksi.

AVUSTUSTEN JAKO ANJA MATTILAN TESTAMENTTIRAHASTOSTA 2020
KN 59
HUOM! SALAINEN Julkisuuslain 24§ 25 nojalla

DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kn 60
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti 8.9.2020 pidetyssä kokouksessa julistaa diakonian
viran haettavaksi ajalla 9.-23.9.2020. Viran hakuilmoitus julkaistiin seurakunnan ilmoitustaululla.
Virkaan valittavalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1
§:n mukainen vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai vähintään 240 opintopisteen laajuinen
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Piispainkokouksen
aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla
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124 julkaistun päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan. Kyseessä on perhetyön diakonin virka,
joka kuuluu kasvatuksen työalaan. Virkaan valittavalta toivotaan kokemusta lasten ja perheiden
kanssa työskentelystä. Myös kokemus ja osaaminen varhaiskasvatuksesta luetaan eduksi.
Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus.
Kirkkoneuvoston nimeämään valintatyöryhmään kuuluivat kirkkoherra Ulla Rosenqvist,
kappalainen, kasvatuksen työalajohtaja Elisa Varkemaa, varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu
Lintunen sekä kirkkoneuvoston edustaja Katja Pietilä-Virtanen.
Työryhmä haastatteli virkaa hakeneen Päivi Hartikaisen 1.10.2020. Työryhmä totesi, että
Hartikainen täyttää sekä viran muodolliset kelpoisuusehdot että seurakunnan viralle asettamat
erityiset toiveet erinomaisesti. Hän on hoitanut menestyksellä ko. tehtävää 50 prosenttisesti
diakoni Anu Lampun osa-aikaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ajan ja tuntee Tuusulan
seurakunnan toiminnan ja tuusulalaisen toimintaympäristön.
Työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että diakonian valitaan Päivi Hartikainen.
Kasvatuksen työalajohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. valitsee diakonian virkaan diakoni Päivi Hartikaisen 1.11.2020 lukien
2. päättää, että viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaan ja toteaa, että
koeaikaa ei sovelleta, kun Hartikainen on jo hoitanut ko. tehtävää kahden vuoden ajan
3. päättää, että perhetyön diakonin virkapaikka on Tuusulan seurakuntakeskus ja myöntää
hänelle oman auton käyttöoikeuden virka-ajoihin

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 2019-2020
Kn 61
Valtion ylläpitämä viranomaissivusto Suomi.fi edellyttää, että yhteisön puolesta valtuutuksen
saaneiden edustajien nimenkirjoitusoikeus on oltava alle 6kk vanha, jonka vuoksi
nimenkirjoitusoikeus on päivitettävä säännöllisesti.
_________________________
Kn 15
(5.2.2019)

Seurakunnan nimenkirjoittamisesta on säädetty KL 7 Luvun 7 §:ssä:
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”KL 7:7 § (20.8.2004/821)
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto
seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.”

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoneuvoston puheenjohtajan kirkkoherra Ulla Rosenqvistin,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Latva-Pukkilan, seurakunnan talousjohtaja Marjut
Helskeen kaksi yhdessä tai heidän valtuuttamansa edustamaan seurakuntaa sekä
allekirjoittamaan seurakunnan puolesta sopimukset vuosina 2019-2020.
Kirkkoherran tai talousjohtajan poissa ollessa seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on heitä
sijaistavilla viranhaltijoilla, julistuksen työalajohtaja Kalervo Pöyköllä (sijaistaa kirkkoherraa) ja
taloussihteeri Tuija Kantasella (sijaistaa talousjohtajaa)
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

_________________________
Kn 61
Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoneuvoston puheenjohtajan kirkkoherra Ulla Rosenqvistin,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Latva-Pukkilan, seurakunnan vt. talousjohtaja Tuija
Kantasen kaksi yhdessä tai heidän valtuuttamansa edustamaan seurakuntaa sekä
allekirjoittamaan seurakunnan puolesta sopimukset vuosina 2019-2020.
Kirkkoherran tai talousjohtajan poissa ollessa seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on heitä
sijaistavilla viranhaltijoilla, julistuksen työalajohtaja Kalervo Pöyköllä (sijaistaa kirkkoherraa) ja
henkilöstösihteeri Raija Korhosella (sijaistaa talousjohtajaa)

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

TUUSULAN SEURAKUNNAN TALOUSJOHTAJAN VALITSEMINEN
Kn 62
Edellisen talousjohtajan irtisanouduttua, Tuusulan seurakunta on julistanut talousjohtajan
viran hakuun. Talousjohtajan tehtävänä on vastata seurakunnan talous-, kiinteistö- ja
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hautaustoimesta, ruokataloudesta sekä henkilöstö- ja palkkahallintoon liittyvistä tehtävistä.
Hän toimii seurakunnan palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön
talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemus. Virkaan valitun tulee lisäksi olla
evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Talousjohtajan viran hakuaika oli 11.8.-8.9.2020. Haku tapahtui Kirkko HR:n kautta.
Määräaikaan mennessä saapui 15 hakemusta, joista viran kelpoisuusvaatimukset täyttäneitä
oli viisi.
Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään Ulla Siimeksen, Ilkka Ertimon, Seppo Yli-Antolan,
Jorma Sulanderin ja Arto Kivistön, joka toimi haastatteluryhmän puheenjohtajana sekä
kirkkoherra Ulla Rosenqvistin, joka toimi ryhmän sihteerinä.
Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa, jonka perusteella kaksi hakijaa kutsuttiin
soveltuvuustesteihin. Haastatteluryhmän mielestä soveltuvin seurakunnan talousjohtajan
virkaan on ekonomi, OTK Juha Savela, jota ryhmä esittää valittavaksi Tuusulan seurakunnan
talousjohtajaksi.
LIITE 2a
LIITE 2b
LIITE 2c

Hakuilmoitus
Yhteenveto hakijoista (salassapidettävä, julkisuuslaki 24§ 29)
Soveltuvuustesteihin valittujen hakemukset (salassapidettävä, julkisuusl. 24§ 29)

Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Tuusulan seurakunnan talousjohtajaksi valitaan ekonomi, OTK Juha Savela.
Hänellä on laaja johtamisen, hallinnon ja talouden kokemus sekä riittävä julkisyhteisön- ja
seurakuntahallinnon tuntemus. Persoonana hän on positiivinen ja helposti lähestyttävä.
2. uusi talousjohtaja aloittaa työt 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan.
3. talousjohtajan palkka on hinnoitteluryhmässä J 50 ja tehtäväpalkka on 5100 €.
4. talousjohtajan koeaika on 6 kk.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

ENNAKKOTIETOA BUDJETISTA 2021
Kn 63
Kirkkoneuvosto nimesi toukokuun 2020 kokouksessaan taloustyöryhmän vt. talousjohtajan
tueksi tässä haasteellisessa ja poikkeuksellisessa taloustilanteessa. Ryhmän tehtävänä on mm.
laatia esitys vt. talousjohtajan apuna siitä, minkälaiset raamit vuoden 2021 budjetille
laaditaan.
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Taloustyöryhmä päätti kokouksessaan kesäkuun 2020 lopulla budjettiraamiksi vuodelle 2021 –
4% vuoden 2020 budjetista, joka on 7.306.980 €/- 4 % = 292.279 €. Euromääräisesti
toimintakulujen osalta vähennystarve on 121.985 € ja henkilöstökulujen osalta 170.294 €.
Johtavien viranhaltijoiden esittämien vähennysten mukaisesti toimintakuluista vähentyi 97240
€. Taloustyöryhmä (4.10.2020) ja yhteistyötoimikunta (6.10.2020) hyväksyivät lisäksi
koulutussuunnitelma kustannuspaikalta vähennettävän 10.000 €, jonka jälkeen ko
kustannuspaikalle jäi 30.000 €.
Taloustyöryhmä hyväksyi myös kiinteistöpäällikön kanssa sovitun Keradur-siivoussopimuksen
lakkauttamisen B-talon osalta niin, että siivoukset hoidetaan omalla työvoimalla.
Säästö n. 15.000 €. Näin ollen toimintakuluissa päästään -4%:n vähennykseen, 97.240 € + n.
25.000 € = 122.240 €.
Nyt budjetoidut henkilöstökulut ylittyivät vuoden 2020 budjetista 4 960 €. Joten
vähennystarve on 175 254 €, mikäli pyritään -4 %:n säästöön.
Koska vakituisen henkilöstön irtisanomisiin ei haluttaisi tässä vaiheessa lähteä, vähennykset
huomioitiin eläköitymisistä, palkkioista, sijaisuuksista sekä leiri- ja kesätyöntekijöiden
kustannuksista.
Henkilöstökulujen osalta taloustyöryhmä kävi läpi kirkkoherran ja talousjohtajan esittämät
henkilöstökulujen vähennykset ja hyväksyi, että kulut pienenevät 2021 budjettiin vain – 3 %.
Johtaville viranhaltijoille vähennykset esiteltiin 5.10.2020. Esitykseen tehtiin muutamia
muutoksia, jolla päästiin yhteensä 127 720 € vähennykseen, joka on - 3 % vuoden 2020
budjetoiduista henkilöstökuluista.
Lapsivaikutuksen arviointi
Lapsivaikutusten arviointia voi käyttää esimerkiksi maakuntien ja kuntien palveluiden
suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Vaikutuksia tulee arvioida, kun tehdään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai
lastensuojelun toimintaympäristössä lapsiin kohdistuvia päätöksiä.
Esitetyllä vähennyksellä, että eläköityvän lastenohjaajan tilalle ei palkata uutta lastenohjaajaa,
on vaikutusta lapsiin ja perheisiin. Esitykseen on siitä huolimatta päädytty taloudellisista ja
säästö syistä.
vt talousjohtaja ja kirkkoherra ovat käyneet asiasta keskustelun varhaiskasvatus ja
perhetoiminnan esimiesten; Elisa Varkemaa ja Satu Lintunen kanssa 7.10.2020.
Keskustelussa tuli esille, että tämän henkilöstövähennyksen jälkeen olemassa olevat
toiminnot pystytään toteuttamaan uusintajärjestelyillä eikä toimintaa tarvitse karsia.
Talousjohtaja esittelee vähennysehdotukset tarkemmin neuvoston kokouksessa.
vt. talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto antaa hyväksynnän esitellyille vähennyksille, jotka ovat -3 % henkilöstökulujen
osalta.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
23/2020Talousarvion valmistelun perusteet 2021
22/2020Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä
21/2020Kipa 2 -hankkeen loppuraportti julkaistu
21/2020 liiteKipa 2 -hankkeen loppuraportti 4.8.2020
20/2020Uudet Seurakuntien ja seurakuntayhtymien (seurakuntatalouksien) taloushallinnon
ohjeet
19/2020Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
19/2020 liiteKirkon säädöskokoelma 134-2020 Kirkon väliaikainen määräys
tietoturvapolitiikasta.
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A8 23.9.2020
Muutoksia luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan

KESKUSTELUASIAT
Ei keskusteluasioita
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 10.11. ja 8.12. klo 18 Helmi
Kirkkovaltuusto: 27.10 (ylim.), 24.11. klo 18.30 Auditorio Jokipaltio
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.15 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 548.

