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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/12
aika

maanantaina 13.02.2011 klo 18.00 – 19.30

paikka

Kellokosken seurakuntatalo, ryhmäkokoukset klo 16:00

jäsenet:

varajäsenet :

Yli-Antola Seppo
Ahonen Lea
Aitlahti Kaisa,
Heinänen Jukka
Jäntti Leena-Maija
Kostiainen Inkeri
Latva-Pukkila Pekka
Malmlund Hans
Nuottimäki Outi
Piippo Antti
Sarenius-Salmenkivi Erja
Sulander Jorma
Wallinmaa Sakari,

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
Airikka Jerry
Heiskanen Sari
Kaasinen Mirja
Kovalainen Mirka
Lemmelä Lassi
Mankki Raili
Paananen Sami
Reinikainen Tuija
Seppälä Ilkka
Taiveaho Satu

Farén Heidi ( II varajäsenYhdessä eteenpäin-ryhmästä; Sakari Wallinmaa on ilmoittanut
esteen, I varajäsen Veera Hämäläinen on ilmoittanut esteen)
Korkiavuori Matias, (IV varajäsen Tuusulan puolesta ryhmästä; Kaisa Aitlahti hoitaa
seurakuntapastorin sijaisuutta ja on esteellinen luottamustoimiin ja I varajäsen Outi
Säteri ilmoitti esteen)
Laine-Ylijoki Juha (II varajäsen Tuusulan puolesta-ryhmästä; Veikko Seuna on
ilmoittanut esteen)
Jokinen Irma (V varajäsen Tuusulan puolesta-ryhmästä; Tuija Reinikainen on
ilmoittanut esteen, III varajäsen Jukka Keränen on ilmoittanut esteen)
Heinänen Matti ( VII varajäsen/Yhdessä eteenpäin-ryhmästä; Jukka Heinänen on
ilmoittanut esteen, III varajäsen Suvi Nyman on ilmoittanut esteen, IV varajäsen Ilkka
Ertimo on ilmoittanut esteen, V varajäsen Soile Seuna on ilmoittanut esteen, VI
varajäsen Krista Härme on ilmoittanut esteen)
Salminen Tuula (I varajäsen Sosialidemokraatit ja sitoutumattomat-ryhmästä, Jorma
Sulander on ilmoittanut esteen)

kirkkoneuvoston jäsenet:

Rosenqvist Ulla

viranhaltijat ja asiantuntijat:

Rasilainen Tuula
Nisula Heikki
Arvinen-Lindroos Sirpa-Leena

asiat:
allekirjoitukset

Haglund Berit
Helasvuo Hannu
Korhonen Tuula
Kuusjärvi Raili
Liukola Marjatta
Manninen Laura
Pietilä-Virtanen Katja
Salonen Anita
Seuna Veikko
Untamo Lauri

Manneri Raimo

Yli-Perttula Markku

tiedotussihteeri
kiinteistöpäällikkö
talousjohtaja

1-16

_________________________________________________________________________________
Seppo Yli-Antola
Sirpa-Leena Arvinen-Lindroos
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 13.02.2012
____________________________________
Inkeri Kostiainen

___________________________________
Sari Heiskanen
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KOKOUKSEN AVAUS
Kv 1
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden; Matt. 13: 31-33.
Kirkkovaltuusto veisasi virren 397.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kv 2
KJ 8:5,1-2:
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 7:4,1-2:
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkovaltuuston kokouksen 1/12 kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä
seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 2.2.2012 alkaen.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille
3.2.2012
Puheenjohtajan
esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kv 3
Puheenjohtajan
esitys
Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kv 4
Puheenjohtajan
esitys
Valitaan pöytäkirjan 1/12 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Inkeri Kostiainen ja Sari
Heiskanen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen päätyttyä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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ESPOON HIIPPAKUNNAN KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOJÄSENTEN VAALI/
HIIPPAKUNNALLISET VAALIT HELMIKUUSSA 2012
Kv 5
____________________________

Kn 5
(17.01.2012)

Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
kokouksessaan 13.2.2012

Päätös

1

kirkkolain 20 luvun 2-6a §§:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla kirkolliskokousedustajien vaalin

2

kirkkolain 17b luvun 2 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin

Esitys hyväksyttiin.

------------------------------------------Kv 5
Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalien toimittamista koskevat säännökset
sisältyvät kirkkolain 20 luvun 1-6 §:ään sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 1-16 §:ään.
Lisäksi tuomiokapitulin vaalilautakunta on antanut ohjeita vaalin valmistamisesta ja
toimittamisesta.
Tuomiokapituli on ilmoittanut kiertokirjeessään kirkolliskokouksen jäsenten vaalin
ajankohdan seurakunnille.
Vaalissa valitaan kuusi (6) kirkolliskokouksen maallikkoedustajaa kaudeksi 1.5.2012 30.4.2016. Vaalipiirinä on koko hiippakunta. Äänivaltaisia maallikkoedustajien vaalissa
ovat kirkkovaltuustojen tai täydellisessä yhteistaloudessa seurakuntaneuvostojen ja
yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.
Puheenjohtajan
esitys

Kirkkovaltuusto toimittaa kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalin noudattaen
seuraavia äänestysmenettelyä koskevia ohjeita:

-

vaalitoimituksessa ei sallita ehdokkaita koskevaa keskustelua (KVJ 4 luku
11:2)
äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan
äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan
ehdokkaan numero
äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.
LIITE 1:
Päätös

ehdokaslistan yhdistelmä (väriltään valkoinen)

Kirkkovaltuusto toimitti kirkolliskokouksen maallikkojäsenten vaalin noudattaen
seuraavaa äänestysmenettelyä:
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-

-

vaalitoimituksessa ei sallittu ehdokkaita koskevaa keskustelua (KVJ 4 luku
11:2)
äänestys tapahtui aakkosjärjestyksessä kirkkovaltuuston puheenjohtajan
suorittaman nimenhuudon mukaan
puheenjohtaja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä
kaikki läsnä olleet 33 äänioikeutettua äänestivät
johtava tiedottaja leimasi jokaisen äänestyslipun, jonka jälkeen lippu
pudotettiin vaaliuurnaan
äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla ja kirkkoneuvoston
puheenjohtajan valvonnassa niitä avaamatta, ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu 33 äänestyslippua.
äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin ja toimitetaan
14.02.2012 klo 12 mennessä Espoon hiippakunnan vaalilautakunnalle

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi

ESPOON HIIPPAKUNNAN HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN
VAALI/ HIIPPAKUNNALLISET VAALIT HELMIKUUSSA 2012
Kv 6
______________________________
Kn 5
(17.01.2012)

Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
kokouksessaan 13.2.2012
1

kirkkolain 20 luvun 2-6a §§:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla kirkolliskokousedustajien vaalin

2

kirkkolain 17b luvun 2 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin

Päätös
Esitys hyväksyttiin.
______________________________
Kv 6
Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat säännökset
sisältyvät kirkkolain 17 b luvun 4 §:ään ja 20 luvun 1-6 §:ään sekä kirkon
vaalijärjestyksen 4 luvun 1-16 §:ään. Lisäksi tuomiokapitulin vaalilautakunta on antanut
ohjeita vaalin valmistamisesta ja toimittamisesta.
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Tuomiokapituli on ilmoittanut kiertokirjeessään hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin
ajankohdan seurakunnille.
Vaalissa valitaan neljätoista (14) hiippakuntavaltuuston maallikkojäsentä kaudeksi
1.5.2012 - 30.4.2016. Vaalipiirinä on koko hiippakunta. Äänivaltaisia
maallikkoedustajien vaalissa ovat kirkkovaltuustojen tai täydellisessä yhteistaloudessa
seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.
Puheenjohtajan
esitys

Kirkkovaltuusto toimittaa hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin noudattaen
seuraavia äänestysmenettelyä koskevia ohjeita:

-

vaalitoimituksessa ei sallita ehdokkaita koskevaa keskustelua (KVJ 11:2)
äänestys tapahtuu aakkosjärjestyksessä nimenhuudon mukaan
äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokaslistojen yhdistelmässä olevan
ehdokkaan numero
äänestyslippu leimataan ja pudotetaan vaaliuurnaan

Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi.
LIITE 2
Päätös

ehdokaslistan yhdistelmä (väriltään vihreä)

Kirkkovaltuusto toimitti hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin noudattaen
seuraavaa äänestysmenettelyä:

-

-

vaalitoimituksessa ei sallittu ehdokkaita koskevaa keskustelua (KVJ 4 luku
11:2)
äänestys tapahtui aakkosjärjestyksessä kirkkovaltuuston puheenjohtajan
suorittaman nimenhuudon mukaan
puheenjohtaja näytti läsnäolijoille, että vaaliuurna oli tyhjä
kaikki läsnä olleet 33 äänioikeutettua äänestivät
kiinteistöpäällikköi leimasi jokaisen äänestyslipun, jonka jälkeen lippu
pudotettiin vaaliuurnaan
äänestysliput laskettiin puheenjohtajan johdolla ja kirkkoneuvoston
puheenjohtajan valvonnassa niitä avaamatta, ja pöytäkirjaan merkittiin, että
vaalissa oli annettu 33 äänestyslippua.
äänestysliput suljettiin kirjekuoreen, joka sinetöitiin ja toimitetaan
14.02.2012 klo 12 mennessä Espoon hiippakunnan vaalilautakunnalle

Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi
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KIRKON HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSOPIMUS
Kv 7
__________________________________
Kn 9
(17.01.2012)

Kirkon henkilöstö kehittämissopimus on osin voimassa virka- ja työehtosopimuksena
ja osin suositussopimuksena.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon henkilöstön kehittämissopimus
on Tuusulan seurakuntaa sitova.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
________________________________
Kv 7
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto päättää, että kirkon henkilöstön kehittämissopimus on Tuusulan
seurakuntaa sitova. (LIITE 3)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

LAUSUNTO KOY TUUSULAN VIRASTO JA SEURAKUNTAKESKUKSEN
ARKKITEHTUURIKILPAILUN TULOKSISTA
Kv 8
__________________________________
Kn 14
(17.01.2012)

Tuusulan virasto- ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta on valinnut
kilpailun voittajaksi kilpailutyön ”Tammi”, jonka suunnittelija on Arkkitehdit M3 Oulusta.
Kiinteistöyhtiön hallitus on pyytänyt kiinteistöyhtiön omistajilta, Tuusulan seurakunnalta ja
Tuusulan kunnalta lausunnot kilpailun tuloksesta 15.2.2012 mennessä.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

kuulee palkintolautakunnan puheenjohtajan Raimo Mannerin selostuksen
arkkitehtuurikilpailusta ja kilpailun tuloksista

2

hyväksyy omalta osaltaan arkkitehtuurikilpailun ja sen tuloksen jatkotyön
pohjaksi
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3

esittää, että jatkosuunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota
seurakuntasalin ja siihen liittyvien tilojen toimivuuden ja muunnettavuuden
suunnitteluun, salin akustiikan toimivuuteen ja sakraalin luonteen esille
saatavuuteen sekä räystäsrakenteisiin

4

toteaa kantanaan, että seurakunnan tilat tulee kilpailuluonnoksesta poiketen
toteuttaa ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen sekä kunnan tilat kolmanteen ja
neljänteen kerrokseen

5 esittää lausunnon kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
___________________________________
Kv 8
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston lausunnon Koy Tuusulan virasto- ja
seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun tuloksista (LIITE 4)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TUUSULAN SEURAKUNNAN III KAPPALAISEN VAALI
Kv 9
__________________
Kn 195
( 13.09.2011)

Tuomiokapituli on 16.6.2011 pitämässään istunnossa päättänyt tiedustella Tuusulan
seurakunnan kirkkoneuvoston näkemystä Tuusulan seurakunnan III kappalaisen viran
tehtävistä ja erityistä tarpeista ennen viran haettavaksi julistamista.
Puheenjohtajan
esitys
Tuusulan seurakunnan lausunto III kappalaisen viran tehtävistä ja erityistarpeista on
seuraava:
Tuusulan seurakunnan aikuistyö on jaettu työikäisten ja nuorten aikuisten parissa
tehtävään työhön sekä miestyöhön. Seurakunta etsii aikuistyöhön työalavastaavaksi,
pappia, jolla on kykyä kehittää, uudistaa ja organisoida työalaansa.
Häneltä vaaditaan hyvää yhteistyötaitoa. Hänen tulee kyetä yhteistyöhön työalansa
pappien, maallikoista koostuvan työalaryhmän, työalojen, alueneuvostojen,
seurakunnan alueella toimivien herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen kanssa.
Seurakunta etsii pappia, jolla on kokemusta aikuistyöstä seurakunnassa, koulutusta
alalta tai intoa ja halua sitoutua sen hankkimiseen.
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Päätös

Esitys hyväksyttiin

_________________
Kn 196
(13.09.2011)

Tuomiokapituli on istunnossaan 16.6. myöntänyt Petri Kauhaselle omasta
anomuksesta eron Tuusulan seurakunnan III kappalaisen virasta 31.5. alkaen.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa Tuusulan seurakunnan III kappalaisen
viran haettavaksi.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1)

toteaa, että Tuusulan seurakunnan III kappalaisen virka tulee haettavaksi
16.9.2011. Hakuaika on 30 päivää ja päättyy 15.10.2011.

2)

toteaa, että tuomiokapituli toteaa hakijoiden kelpoisuudet kokouksessaan
27.10, jonka jälkeen on 30 päivän valitusaika, joka alkaa hakijoiden
saadessa tiedon kelpoisuudestaan postitse

3)

toteaa, että valitusajan päätyttyä tuomiokapituli lähettää lausunnon ja
pätevien hakijoiden hakemukset seurakuntaan

4)

toteaa, että seurakunta laittaa ilmoituksen avoinna olevasta III
kappalaisen virasta nettiin kirkon sivulle Avonaiset virat 16.9. ja
Kotimaa-lehteen to 22.9.2011.

5)

nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä kirkkoneuvostolle esitys
niistä hakijoista, joista kirkkovaltuusto valitsee III kappalaisen.

6)

päättää, että työryhmään kuuluvat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
puheenjohtajat, kirkkovaltuustoryhmien nimeämät edustajat

7)

toteaa, että kirkkoherraa kutsuu valintaryhmän paikalle, kun valitusajat
ovat menneet ja tiedot hakijoista ovat tulleet seurakuntaan.

Päätös
Esitys hyväksyttiin
_______________________

Kn 21
(17.01.2012)

Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1.

toteaa, että tuomiokapituli on todennut kaikki III kappalaisen
virkaa hakeneet kelpoisiksi
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2.

3.

Päätös

toteaa, että haastatteluryhmä ( Tuula Salminen, Raili Kuusjärvi, Kaisa
Aitlahti, Seppo-Yli-Antola, Lea Ahonen, Markku Yli-Perttula ja Ulla
Rosenqvist) haastatteli 9.1.2012 Hannu Hiipakan, Lauri Seppäsen,
Jouni Vasikaisen ja Maria Kiviniemen.
esittää haastattelun, nuorten aikuisten parissa tehdyn pitkän
työkokemuksen ja esimieskokemuksen perusteella
kirkkovaltuustolle, että III kappalaisen virkaan valitaan Lauri
Seppänen

Esitys hyväksyttiin.

____________________________

Kv 9
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto valitsee Tuusulan seurakunnan III kappalaisen virkaan Lauri
Seppäsen.
(LIITE 5)
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Tuusulan seurakunnan III kappalaisen virkaan
Lauri Seppäsen

TUUSULAN SEURAKUNNAN EDUSTAJA MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN
KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN
Kv 10
__________________________
Kn 22
(17.01.2012)

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi
päättyi vuonna 2011. Johtokunnan jäsenet valitaan sopijaseurakunnista valintavuoron
mukaisessa järjestyksessä. Kaudeksi 2012–2013 varsinaisten jäsenen ja hänelle
varajäsenen valitsevat Pohjan, Vihdin, Hangon, Keravan, Nurmijärven, Tuusulan,
Hyvinkään, Porvoon, Pornaisen ja Mäntsälä seurakunnat. Valinnan suorittaa
kirkkovaltuusto.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tuusulan seurakunnan edustajaksi
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan kaudelle 2012–2013 valitaan
jäseneksi Leena Östman ja varajäseneksi Tiina Penttilä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
__________________________
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Kv 10
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto valitsee Tuusulan seurakunnan edustajaksi Mäntsälän seurakunnan
kehitysvammatyön johtokuntaan kaudelle 2012–2013 Leena Östmanin ja
varajäseneksi Tiina Penttilän.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KEHÄ-IT
Kv 11
______________________________
Kn 40
(08.02.2012)

Vuoden 2010 alusta toimintansa aloittaneen 21 seurakuntatalouden yhteisen
tietohallintopalveluita tuottavan Kehä-IT yhteistyöalueen jatkamisen edellytykset on
asetettu jäsenseurakuntien taholta kyseenalaisiksi toiminnassa esiintyneiden lukuisten
ongelmien johdosta.
Kehä-IT-aluekeskuksen kustannustaso suhteessa sen toimintaan ja tuottamiin
palveluihin on huomattavasti korkeampi kuin valtaosalla muista vastaavista evankelisluterilaisten seurakuntien IT-aluekeskuksista. Täydellisesti liitettynä palvelin- ja
ohjelmistovirtualisoituun Citrix-ympäristöön ja laajan palvelutoiminnan piirissä on
vasta kolme seurakuntataloutta. Muita 18 seurakuntataloutta on siirretty osittain KehäIT:n hallinnoimien taloushallinnon ja pankkiohjelmien käyttäjiksi Citrixin kautta ja
HelpDesk palvelua sekä IT-laitteiden hankintapalvelua on tarjottu kaikille. Muiden 18
seurakuntatalouden osalta liittymisaikataulu täydelliseen toimintaan Citrix-ympäristössä
on toiminnan epävarmuustekijöiden vuoksi avoin, mutta olisi teknisesti mahdollista.
Kehä-IT:n johtokunta on kokouksessaan 23.11.2011 § 49 käsitellyt asiaa seuraavin
tiedoin: Järvenpään seurakunnan ”Talousjohtaja on käynnistänyt kaksi selvitysprosessia
edellisen johtoryhmän kokouksen jälkeen. Toinen selvitysprosessi koskee Kehä-IT
kustannusten saamista selvästi alhaisemmalle tasolle. Tämän selvityksen on tehnyt
projektipäällikkö Jukka Repo ja tulokset näkyvät tarkennetussa
talousarvioehdotuksessa.
Toinen selvitysprosessi koskee Kehä-IT:n toiminnan mahdollista jakamista muille
kirkon IT-alueille. Perusteluna selvitysten käynnistämisen ovat Kehä-IT:n muita ITalueita korkeammat kustannukset ja koska Kehä-IT:n toiminta on jääty jälkeen
alkuperäisestä ja useasti korjatusta seurakuntien liitosaikataulusta. Myös kesällä 2011
hyväksytyn projektisuunnitelman ”Perusta kalliolle” ja sen osaprojektien aikatauluista
ollaan myöhässä. Viimeisenä perusteluna ovat epäonnistuneet kilpailutukset Kehä-IT:n
tietoliikenteen, ylläpitopalveluiden ja konesalipalveluiden osalta.
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Tekninen ympäristö (Citrix) on saatu melko valmiiksi ja vakaaksi. Nurmijärveltä ja
Pornaisista ei ole tullut viime aikoina tikettejä järjestelmää koskevista
vioista/häiriöistä. Uusia seurakuntia voitaisiin ryhtyä liittämään Kehä-IT alueeseen.
Liitosaikataulusta piti laatia suunnitelma johtokunnalle.
Kehä-IT:llä ei kuitenkaan ole riittävää omaa Citrix osaamista. Kehä-IT:n teknisen
ympäristön 2010 ongelmien, jotka työllistivät ja rasittivat paljon it-henkilöstöä tehtiin
johtoryhmässä vakauttamispäätös, jolla siirrettiin talous- ja virasto-ohjelmistot ao.
ohjelmatoimittajien (Rauhala, Norlic, Innofactor) hostingpalveluun. Tällä päätöksellä
toisaalta vähennettiin Citrixin tarvetta.
Kehä-IT:n tekninen ympäristö on erilainen kuin kaikkien muiden kirkon IT-alueiden.
Tekniseen ympäristöön ovat jäsenseurakunnat sijoittaneet paljon rahaa. Jos toiminta
jaetaan muille IT-alueille tulee Kehä-IT:lle alasajokustannuksia ja seurakunnille
lisäkustannuksia tekniikan saattamisesta yhteensopivaksi tulevaa mahdollista
liitosympäristöä ajatellen. Paikallisia palvelimia tarvitaan viestinnän, tiedotuksen ja
ehkä kirkkohallituksen tulevien ympäristöjen aineistojen paikallisiin tallennuksiin.
Tekniikan myynnistä ei saada sijoituksia takaisin. Lähinnä myytävät komponentit
tulevat olemaan Expand-kiihdyttimet, toinen palomuurilaitteisto ja Järvenpään UPSlaitteisto. Projektipäällikkö esittää ratkaisumallit.
Alustavaa keskustelua mahdollisuuksista jakaa Kehä-IT:n toimintaa muille IT-alueille
on käyty Espoon tietohallintopäällikön Erkki Heikkisen ja Tampereen
tietohallintopäällikön Jukka Nyrhisen kanssa. He olivat 2.11. Järvenpäässä
esittelemässä IT-alueidensa toimintatapaa. Tilaisuuteen oli mahdollisuus osallistua
johtoryhmän jäsenillä, tietohallintopäälliköllä ja projektipäälliköllä. Tilaisuudessa he
toivoivat myös, että jakomahdollisuutta esitettäisiin muille lähialueen IT-alueille.
Talousjohtaja on tiedustellut Helsingin, Vantaan, Lahden, Kouvolan ja Rannikon ITalueilta mahdollisuutta ottaa vastaan uusia seurakuntia IT-alueisiinsa Kehä-IT:ltä.
Tietohallintopäälliköt ovat selvittäneet asiaa omalta johdoltaan. Lahden, Kouvolan ja
Rannikon IT-alueet ovat ilmoittaneet valmiudestaan ottaa lisää seurakuntia ja
toimittaneet vastaavat kuvaukset toiminnastaan kuin Espoo ja Tampere. Helsinki ja
Vantaa (Vantaan tilanne on myöhemmin muuttunut) ovat ilmoittaneet, etteivät voi tällä
hetkellä ottaa lisäseurakuntia vastaan.
Päätettäessä joko Kehä-IT:n jatkamisesta tai toiminnan jakamisesta muille IT-alueille
tulee katsoa myös kertakustannuksia pidemmälle asiaa ja tulevaisuuteen. Samoin on
huomioitava, että muilla IT-alueilla esim. Espoossa ja Tampereella on siirrytty
liitosasioista toiminnan kehittämisasioihin. Näitä ovat puhelinjärjestelmien
yhtenäistämiset, toiminnan ohjaus ym. ohjelmien yhtenäistämiset”.
Kehä-IT:n johtokunnan päätöksenä 23.11.2011 kokouksessa oli jatkaa selvitystyötä
Kehä-IT- aluekeskuksen nykyisen toiminnan rationalisoimisesta ja kustannusten
karsimisesta sekä samanaikaisesti selvittää vaihtoehtoisesti kustannuksia nykyisen
toiminnan lopettamisesta ja jäsenseurakuntien siirtymisestä toisten IT-aluekeskusten
asiakkaiksi. Selvitystyön kestoksi voidaan arvioida 1-2 kuukautta, jonka jälkeen
kysymys toiminnan jatkamisesta otetaan uuteen käsittelyyn.
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Kehä-IT:n johtoryhmän 19.12.2011 kokouksessa käsiteltiin projektipäällikkö Jukka
Revon selvitystä palvelukeskuksen toiminnan jatkamisen edellytyksistä. Revon
selvityksen mukaan toiminnan jatkamiselle voidaan nähdä olevan edellytyksiä mm.
karsimalla tuntuvasti Helpdesk- palvelupakettia, luopumalla Citrix-palvelinalustasta
sekä Expand-verkonkiihdyttimistä jne.
Toisaalta johtoryhmän kokouksessa tuotiin esille Kehä-IT:n monet ongelmat mm.
riittämätön osaaminen erityisesti tietohallintojohdossa liittyen tekniseen osaamiseen ja
suunnitteluun. Lisäksi henkilöstön johtaminen, julkishallinnon hallinto- ja
kilpailutusprosessien osaaminen ja toteutus on ollut puutteellista. Johtamisen ongelmat
ovat heijastuneet palvelutoiminnan eri osa-alueilla. Osaamisvajetta on paikattu
ulkopuolisia palveluita hankkimalla. Osa ulkopuolisten kanssa tehdyistä sopimuksista
on ollut Kehä-IT:lle todella kalliita. Vuoden 2011 loppupuolella osaamisvaje on
edelleen pahentunut tiettyjen avainhenkilöiden siirryttyä toisen työnantajan
palvelukseen ja osan määräaikaisista sopimuksista ollessa katkolla henkilöt eivät ole
halunneet jatkaa Kehä-IT:ssä. Kehä-IT on iso palvelukeskus, jossa esimiehenä toimivan
tietohallintopäällikön osaamistaso; kokemus esimiestehtävistä ja vaativista
tietohallinnon kehityshankkeista on ratkaisevassa asemassa palvelutoiminnan
onnistuneessa rakentamisessa. Kehä-IT-palvelukeskuksen toimintaa johtaneet
tietohallintopäälliköt, eivät valitettavasti ole olleet tehtäviensä tasalla.
Kehä-IT johtoryhmän kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että vaikka
toiminnan jatkamiselle saattaisi olla edellytyksiä, on hyvin epätodennäköistä, että olisi
mahdollista aikaansaada laadullisesti riittävän tasokas palvelukokonaisuus, jolla olisi
kykyä asiakasseurakuntien IT-sektorin kehittämiseen tulevaisuuden haasteita vastaavasti
ja kustannustehokkaasti. Muiden IT-alueiden asiakkaaksi siirtymisessä
kustannussäästöä merkittävämmäksi hyödyksi nykyisille seurakuntatalouksille voidaan
katsoa toimivien tietohallintopalveluiden ja jatkuvan kehitystyön piiriin pääseminen.
Kehä-IT:n johtoryhmän yksimielisenä kantana oli esittää Kehä-IT-palvelukeskuksen
toiminnan lopettamista ja 21 seurakuntatalouden yhteistyösopimuksen purkamista.
Johtoryhmä keskittää jatkoselvitykset Kehä-IT:n purkamiseen ja seurakuntien
mahdollisimman sujuvaan siirtämiseen muille IT-alueille. Nykyisen henkilökunnan
kanssa käynnistetään YT-neuvottelut ja samalla selvitetään voivatko vastaanottavat ITalueet palkata heitä tai onko muita ratkaisuja löydettävissä. Purku- ja siirtoprosessi
kestänee noin puoli vuotta. Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kehä-IT:n
yksikölle on tiedotettu suoraan 19.12.2011 Järvenpään talousjohtajan toimesta
purkuprosessin käynnistämisestä. Kehä-IT:n johtoryhmän infokirjeessä 6/2011 asia on
myös mainittu. Kirkon yhteistoimintasopimuksen 5 § 2 mom mukainen työnantajan
ilmoitus työvoimatilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä kehityksestä kaikille
työntekijöille on laitettu seurakunnan Intraan (Jästi) 10.1.2012.
Kehä-IT-yhteistyösopimuksen 6. luvun 3 kohdassa todetaan sopimuksen irtisanomisesta
seuraavaa:
”Jos osapuoli haluaa irtisanoa tämän sopimuksen, tulee kirjallinen irtisanomisilmoitus
toimittaa johtokunnalle viimeistään neljä kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua,
jonka lopussa irtisanomisen halutaan astuvan voimaan. Irtisanomisilmoitus otetaan
tämän alkuperäisen sopimuksen liitteeksi.
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Sopimuksen irtisanovalla osapuolella ei ole oikeutta saada jako-osuutta tämän
sopimuksen alaisesta varallisuudesta eikä muutakaan korvausta irtisanomisen
johdosta.”
Edelleen sopimuksen kohdassa 6.4. todetaan sopimuksen purkautumisesta ja
taloudellisesta loppuselvityksestä seuraavasti:
”Mikäli enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista tai isäntäseurakunta haluaa
irtisanoa tämän sopimuksen, tulee johtokunnan tehdä taloudellinen loppuselvitys;
selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen jakoehdotus tai
ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa. Ehdotuksesta on hankittava
tilintarkastajan lausunto.
Kun enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista on asianmukaisesti hyväksynyt
johtokunnan ehdotuksen, sopimus katsotaan purkautuneeksi. Johtokunnan on
suoritettava selvitystoimet loppuun kolmen kuukauden kuluessa.”
Yhteistyösopimuksen irtisanominen ja Kehä-IT-palvelukeskuksen toiminnan
lopettaminen ovat aikataulullisesti kriittisiä kysymyksiä liittyen mm. Kirjurijäsentietojärjestelmän käyttöönottoon seurakunnissa. Käyttöönoton ensimmäinen vaihe
ajoittuu kevääseen 2012 ja toinen vaihe syksyyn 2012. On erittäin tärkeätä, että KehäIT:n asiakkaina toimivat 21 seurakuntataloutta voivat siirtyä muiden ITpalvelukeskusten asiakkaiksi mahdollisimman nopealla aikataululla Kirjuri-valmiuksien
varmistamiseksi ja IT-tukipalvelukonseptien vakiinnuttamiseksi uusien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehä-IT:n seurakuntien Kirjuri-järjestelmään
liittymisestä saatiin johtoryhmän 12.1.2012 kokoukseen kirkkohallituksen suositus, että
kaikki Kehä-IT seurakunnat siirtyisivät Kirjuriin vasta 1.9.2012. Johtoryhmä suosittaa
tätä edelleen kaikille jäsenseurakunnilleen. Hallinnollisesti mahdollisimman nopea
Kehä-IT:n purkaminen ja seurakuntatalouksien siirtyminen muiden IT-palvelukeskusten
asiakkaiksi minimoi myös päällekkäisiä IT-kustannuksia.
Jäsenseurakunnille kohdistuu kollektiivisesti katettavia kustannuksia Kehä-ITpalvelukeskuksen osalta vuodelle 2012 toiminnan lopettamisesta huolimatta.
Monivuotisiin sopimuksiin perustuvia kustannuseriä ovat mm. Citrix-palvelinalustan
käyttäjälisenssikustannukset, palvelinkustannukset ja Thin client (Wyse) -kustannukset.
Projektipäällikkö Jukka Repo on laatinut seurakuntatalouskohtaisen kustannusarvion
jäsenseurakunnille kohdistuvista kustannuksista.
Lähdettäessä valmistelemaan Kehä-IT:n purkamista ja seurakuntatalouksien siirtymistä
muiden IT-aluekeskusten asiakkaiksi ns. vastaanottavien aluekeskusten lähtökohtana on
ollut, että mikään keskuksista ei ole valmis ottamaan kaikkia 21 Kehä-IT:n
seurakuntataloutta omaan järjestelmäänsä, vaan Kehä-IT:n toiminta on
tarkoituksenmukaista purkaa hajautetusti useammalle palvelukeskukselle.
Vastaanottavia IT-keskuksia (isäntäseurakuntia) on riittävästi, jotta kaikkien Kehä-IT:n
alueen seurakuntatalouksien Kirkon tietoturvastrategian mukaiset IT-palvelut voidaan
järjestää. Vastaanottavia IT-keskuksia ovat Espoon, Tampereen, Vantaan, Lahden,
Kouvolan ja Rannikon IT-keskukset. Kehä-IT:n tapaan kaksikielisiä IT-keskuksia ovat
Rannikon IT-aluekeskus ja Espoon seurakuntayhtymän tietohallintoyksikkö. Muut ITaluekeskukset tarjoavat palveluitaan ainoastaan suomen kielellä.
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Kehä-IT:n johtoryhmä on 12.1.2012 kokouksessaan hyväksynyt menettelytavan, jossa
suuremmat seurakuntataloudet auttavat pienempiä suuntautumisvaihtoehdon valinnassa.
Länsi-Uusimaalla Lohjan ja Kirkkonummen seurakuntayhtymät ja Itä-Uudellamaalla
Porvoon seurakuntayhtymä ovat valmiita auttamaan pienempiä seurakuntatalouksia.
Keski-Uudellamaalla eli Tuusulan ja Nurmijärven rovastikunnissa on talousjohtajien
kesken ollut yksi yhteisneuvottelu ja 31.1.2012 johtokunnan kokouksen jälkeen on
seuraava palaveri suuntautumiskysymyksen käsittelyksi. Valtioneuvoston käynnistämä
kuntarakenteen uudistus vaikuttaa myös siihen mihin IT-alueeseen Kehä-IT:n
seurakunnat suuntautuvat.
Kehä-IT:n johtokunta hyväksyi seuraan esityksen kokouksessaan 31.01.2012:
Johtokunta esittää jäsenseurakuntatalouksille, että Kehä-IT puretaan eli kaikki
seurakuntataloudet irtisanovat Kehä-IT yhteistyösopimuksen. Purkuprosessi pyritään
toteutamaan 30.6.mennessä, jonka jälkeen suoritaan selvitystoimet loppuun.
Seurakuntatalouksia laskutetaan voimassa oleva Kehä-IT:n yhteistyösopimuksen
mukaisesti talousarvion 2012 mukaisella 1. maksuosuudella tammikuun loppuun
mennessä. Lopullinen maksuosuus on selvillä, kun johtokunta on hyväksynyt 30.6.
jälkeen tehtävän selvityksen. Johtoryhmä ehdottaa, että Wyse-laitteet korvataan
Nurmijärvelle ja Pornaiselle yhteisesti.
Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien talousjohtajat kokoontuivat 31.01.2012
johtokunnan kokouksen jälkeen ja kävivät keskustelun niistä IT-alueista, joihin kyseiset
seurakunnat voisivat liittyä. Hyvinkäälle on kuntarakennemuutoksista johtuen
ensimmäisenä vaihtoehtona tällä hetkellä Tampere, Mäntsälälle Lahti ja Järvenpää,
Tuusula, Nurmijärvi ja Kerava harkitsevat lähinnä Vantaan ja Espoon vaihtoehtoja.
1.2.2012 on pidetty asiaa koskeva neuvottelu Vantaalla ja neuvotteluun on Tuusulasta
osallistunut johtokunnan jäsen Markku Yli-Perttula.
Määrärahaselvitys: Tuusulan seurakunnan määräraha vuodelle 2012 Kehä-IT:n
maksuosuuksiin on yhteensä 127.000 €. Tämänhetkisen tiedon mukaan vuoden 2012
kustannukset tulevat koostumaan seuraavista eristä:
osuus Kehä-IT:lle ajalta 1-6/2012
Tuusulan osuus purkukustannuksista
Liittymiskustannukset uuteen IT-alueeseen
osuus uudelle IT_alueelle 7-12/2012

63.500 €
17 800 €
?
?

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1
2

Tuusulan seurakunta irtisanoo yhteistyösopimuksen Kehä-IT:n kanssa
valtuuttaa kirkkoneuvoston tekemään päätökset sopimuksen
purkamiseen liittyvistä toimista
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Päätös

3

valtuuttaa kirkkoneuvoston tekemään päätöksen siitä, mihin ITalueeseen Tuusulan seurakunta jatkossa liitetään

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

______________________________
Kv 11
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto päättää, että

1
2
3

Päätös

Tuusulan seurakunta irtisanoo yhteistyösopimuksen Kehä-IT:n kanssa
valtuuttaa kirkkoneuvoston tekemään päätökset sopimuksen purkamiseen littyvistä
toimista
valtuuttaa kirkkoneuvoston tekemään päätöksen siitä, mihin IT-alueeseen
Tuusulan seurakunta jatkossa liitetään

Esitys hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET
Kv 12
Valtuustoaloitteita ei jätetty.
KESKUSTELUASIAT
Kv 13
Kirkkovaltuustolla on mahdollisuus saada tietoja ja keskustella asioista, joista ei tässä
kokouksessa tehdä päätöstä. Keskustelussa esiin tulleet aiheet kirjataan pöytäkirjaan.
Keskusteluasioita ei ollut.

SEURAAVAT KOKOUKSET
Kv 14

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat 15.3.,3.4.,8.5. ja 5.6. 2012
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 29.5.2012 Jokelassa
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ILMOITUSASIAT
Kv 15
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen seuraavaa:
1) verotilitys 1/2012 (LIITE 6)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kv 16
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:30.
Kirkkovaltuusto veisasi virren 563.

