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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 02/2012
aika

Keskiviikko 08.02.2012 klo 18.00 – 19:10

paikka

Riihikallion seurakuntakoti

jäsenet

Ulla Rosenqvist
Markku Yli-Perttula
Kaisa Aitlahti
Raili Kuusjärvi
Pekka Latva-Pukkila
Lassi Lemmelä
Raimo Manneri
Laura Manninen
Tuula Salminen
Anita Salonen
Ilkka Seppälä
Satu Taiveaho

muut osallistujat
Seppo Yli-Antola
Lea Ahonen
Tuula Rasilainen
Sirpa-Leena Arvinen-Lindroos

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
esteellinen viransijaisuuden vuoksi
jäsen
”
”
”
”
”
varajäsen §§ 39 jäsen
”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa klo 19kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
johtava tiedottaja
talousjohtaja

asiat §§ 27 - 48
_________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Sirpa-Leena Arvinen-Lindroos
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 08.02.2012

__________________________________________________________________________
Pekka Latva-Pukkila
Lassi Lemmelä
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KOKOUKSEN AVAUS
Kn 27
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden, 1.Joh:5-7.
Kirkkoneuvosto veisasi virren 447: 1-3

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 28
Kokouskutsu liitteineen on postitettu ti 31.01.2012
Kirkkoneuvoston ohjesääntö:
4§
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi
myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kirkkoneuvosto on lisäksi
kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.(KJ 9:1, 1-2)
5§
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (KJ 9:2,2)
Puheenjohtajan
esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kn 29
Puheenjohtajan
esitys
Valitaan pöytäkirjan 02/12 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Latva-Pukkila ja
Lassi Lemmelä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kn 30
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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VIRKAVAPAUSANOMUS/KANTTORI JUSSI HIRVONEN
Kn 31
Kanttori Jussi Hirvosen anomus:
Anon palkatonta virkavapaata isyyslomaa varten alkaen lapsen lasketun syntymän
yhteyteen. Laskettu aika on 27.2.
Mikäli lapsi syntyy laskettuna päivänä olisi isyyslomani tuolloin meneillään oleva
viikko 9 ja sitä seuraava viikko, viikko 10. Mikäli lapsi syntyy myöhemmin alkaisi
isyyslomani lapsen synnyttyä päättyen viikon 10 sunnuntaihin, sillä en voi olla
työkiireiden vuoksi enää isyyslomalla viikolla 11. Jos taas lapsi syntyy viikolla 8 tai
aiemmin aloitan isyyslomani esimiehen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana.
Musiikkityön työalavastaavan
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Jussi Hirvoselle palkatonta virkavapaata anomuksen
mukaisesti.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

OPINTOVAPAA-ANOMUS/KANTTORI JUSSI HIRVONEN
Kn 32
Kanttori Jussi Hirvosen anomus:
Anon opintovapaata 26.3. - 1.4. ja 16. - 22.4.2012 väliseksi ajaksi.
Tarvitsisin opintovapaata A-kanttorin pätevyyteen Sibelius-Akatemian laulumusiikin
osastolla musiikin maisterin tutkintooni liittyviä jatko-opintoja varten. Kyseessä on
opintoihini liittyvä osallistuminen laulajana Sibelius-Akatemian oopperakoulutuksen
tuottamaan Figaron häät -oopperaan.
Oopperan harjoitukset ja esitykset vievät runsaasti aikaa mutta olen onnistunut
käyttämään kesäloma- ja muut vapaapäiväni niin, ettei opintovapaan anominen
pidemmäksi kuin yllä mainituksi ajaksi ole tarpeen.
A-kanttorin pätevyyteen valmistava tutkinto kehittää minua kanttorina ja laulajana.
Koska opintoni lopulta päätyvät seurakunnan musiikkielämän hyödyksi ja koska jo
minut virkaani valittaessa tiedettiin, että toivon voivani täydentää opintojani, toivon,
että oipintovapaa-anomukseeni suhtauduttaisiin myötämielisesti.

Musiikkityön työalavastaavan
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Jussi Hirvoselle opintovapaata anomuksen
mukaisesti.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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LASTENOHJAAJA TERTTU HÄYRYSEN IRTISANOUTUMINEN
Kn 33
_______________________________________
Kn 231
(05.11.2011)

Lastenohjaaja Terttu Häyrynen on jättänyt 19.10. 2011 seuraavan anomuksen:
”Anon eroa lastenohjaajan tehtävästä 1.3. 2012 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen
johdosta”.
Johtavan lapsityönohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää Terttu Häyryselle eron lastenohjaajan tehtävästä eläkkeelle
siirtymistä varten 1.3.2012.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
________________________________________
Kn 33
Johtavan lapsityönohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1
peruuttaa 05.11.2011 tekemänsä päätöksen Terttu Häyrysen
irtisanoutumisesta

Päätös

2

toteaa, että Terttu Häyrynen anoo eläkelaskennallisista syistä palkatonta
työlomaa ajalle 1.3.-30.04.2012 siirtyäkseen eläkkeelle 1.5.2012 alkaen

3

myöntyy Terttu Häyrysen anomukseen

Esitys hyväksyttiin.

KELLOKOSKEN HAUTAUSMAAN OSASTO 10 RIVIEN 6,7, JA 10
KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kn 34
__________________________
Haut.tmk. § 98
(13.12.2012)

Ylipuutarhuri on laatinut käyttösuunnitelman ja kartan Kellokosken hautausmaan
osasto 10, hautarivit 6,7, ja 10
Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimikunta
1

käy keskustelun käyttösuunnitelmasta
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2

hyväksyy osaston 10 (hautarivit 6,7 ja 10) käyttösuunnitelman ja päättää
liittää sen Kellokosken hautausmaan käyttösuunnitelmaan ja vie
käyttösuunnitelman kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi

Päätös
Esitys hyväksyttiin
_____________________________
Kn 34
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Kellokosken hautausmaan käyttösuunnitelmaan tehdyt
päivitykset. (LIITTEET 1a ja 1b)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

PAIJALAN HAUTAUSMAAN MUISTOPUUTARHAN 18/40 JA 18/41 SULKEMINEN
UURNAHAUTAUKSILTA
Kn 35
___________________________
Haut.tmk. § 99
(13.12.2012)

Paijalan hautausmaan osaston 18 uurna-alue on rakennettu metsänpohjaiseksi
hauta-alueeksi. Alun perin uurnat on tarkoitettu haudattavaksi vierekkäin tiiviisti.
Usean vuoden aikana hautausmaiden katselmuksessa on todettu, ettei alue ole
edukseen.
Syksyn aikana osaston 18 ruudukoiden 40 ja 41 hautaukset ja varaukset on
tarkistettu ja tässä yhteydessä todettiin, ettei ruudukoihin ole enää mielekästä
haudata uurnia.
kartat, valokuvia
Ylipuutarhurin
esitys
Hautausmaatoimikunta
1

käy yleiskeskustelun asiasta

2

päättää, että uurnien hautaaminen lopetetaan osaston 18 ruudukoihin 40 ja
41. Ruudukkoon 10 voidaan edelleen haudata uurnia

3

vie esityksen kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi

Päätös
Esitys hyväksyttiin
____________________________
Kn 35
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Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaatoimikunnan esityksen, jonka mukaan
uurnien hautaaminen lopetetaan osaston 18 ruudukoihin 40 ja 41 ja ruudukkoon
10 voidaan edelleen haudata uurnia (LIITTEET 2a, 2b, 2c ja 2d)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

PAIJALAN HAUTAUSMAAN OSASTO 15 RIVI 38 SUUNNITELMAT
Kn 36
__________________________________
Haut.tmk § 100
(13.12.2012)

Ylipuutarhuri on laatinut suunnitelmat koskien hautarivin rakentamiseksi osastoon
15 rivi 38.
Riviin tulee 52 arkkuhautapaikkaa ja hautakiviä varten asennetaan hautapalkit.
Hautarivin ja käytävän kohdalta joudutaan kaatamaan 23 puuta ja ränsistynyt
(aidassa aukkoja) kuusiaita.
Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimikunta
1

käy yleiskeskustelun

2

hyväksyy suunnitelmaesitykset

3

päättää anoa hautarivin kohdalla kaadettaville puille kaatoluvan Tuusulan
kunnan rakennusvalvonnasta
vie suunnitelmat kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi

4

Päätös
Esitys hyväksyttiin
____________________________________
Kn 36
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Paijalan hautausmaan osaston 15 käyttösuunnitelmaan
tehdyt tarkennukset. (LIITE a, b, c ja d)
LIITE 3a, kaadettavat puut
LIITE 3b, asemapiirros
LIITE 3c, toimenpidealue
LIITE 3d, suunnitelma
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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TUNNUSTUKSETTOMAN HAUTA-ALUEEN KATSELMUS
Kn 37
________________________________
Haut.tmk. § 101
(13.12.2012)

Keravan hautausmaan yhteydessä olevalla tunnustuksettomalla hauta-alueella
pidettiin katselmus 9.6. sopijaseurakuntien kesken. Tuusulan seurakunnasta
katselmukseen ei tällä kertaa osallistuttu. Katselmuspöytäkirjan pykälässä 4
todetaan tunnustuksettoman hauta-alueen katselmuksesta seuraava:
4§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
1.
Tunnustuksettoman hauta-alueen sopijaseurakuntien edustajilla on sopimuksen 6
§:n mukaan oikeus osallistua Keravan seurakunnan hautausmaakatselmukseen.
---Ehdotus
Ehdotetaan, että katselmus aloitetaan tutustumalla tunnustuksettomaan hautaalueeseen
Päätös
1. Tutustuttiin tunnustuksettomaan hauta-alueeseen ja todettiin että sinne on
haudattu 7 vainajaa
Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimikunta
1

merkitsee tiedoksi tunnustuksettoman hauta-alueen katselmuspöytäkirjan

2

vie pöytäkirjan tiedoksi kirkkoneuvostolle

Päätös
Esitys hyväksyttiin
___________________________________
Kn 37
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen tunnustuksettoman hauta-alueen
katselmuspykälän.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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EROAMINEN OSUUSKUNTA EKORAHASTA
Kn 38
Tuusulan seurakunta on ollut Osuuskunta Eko-rahan jäsen (n:o 2355/2355) vuodesta
1992 85 €:n (500 mk) osuudella. Osuuskunnan purkamista käsitellään osuuskunnan
kokouksissa 27.1. ja 2.3. 2012. Osuuskunnan jäsenille tarjotaan kolme mahdollisuutta
osuusmaksunsa suhteen
1) maksun palautus osuuskunnan jäsenen tilille
2) lahjoitus Naisten Pankille
3) lahjoitus sosiaalisen pankkitoiminnan kehittämiseen Suomessa
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1
ilmoittaa eroavansa Osuuskunta Eko-rahan jäsenyydestä
2
lahjoittaa osuusmaksunsa Naisten Pankille
(LIITE 4)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

BUSSIKULJETUSTEN KILPAILUTUS
Kn 39
Seurakunnan bussikuljetukset on kilpailutettu siten, että
1) työalavastaavien kanssa on TOTAL:in kokouksessa keskusteltu bussikuljetuksiin
asetettavista laatuvaatimuksista
2) työaloilta on otettu arvio vuoden 2012 bussikuljetusten määrästä, henkilöluvusta,
matkan pituudesta ja kuljetusten ajankohdasta (tarjouspyynnön liite 1)
3) kilpailu on julkistettu HILMA:ssa
4) hintavertailuna on käytetty ryhmää esimerkkikuljetuksista, joista on pyydetty
hintatarjous
LIITE 5a

tarjouspyyntö liitteineen

Määräaikaan mennessä seurakuntaan tuli 8 tarjousta.
Yhteenveto tarjouksista: LIITE 5b (ei julk)
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

toteaa saapuneiden tarjousten olevan vertailukelpoisia keskenään
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2
3
4

Päätös

hyväksyy tehdyn pisteytyksen
päättää, että sopimus Tuusulan seurakunnan bussikuljetuksista ajalle
1.3.2012 – 28.02.2015 tehdään Liikenne Seppälä Oy:n kanssa
toteaa, että tämän sopimuksen ulkopuolelle jäävät ne
bussikuljetustilaukset, joita työntekijät ovat tehneet aikataulullisista
syistä ennen tämän päätöksen tekemistä

Esitys hyväksyttiin.

KEHÄ-IT
Kn 40
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.
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.
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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.
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.
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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.
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:
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”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.
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
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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 € (LIITE 6)
?
?

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1
2
3

Päätös

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

Esitys hyväksyttiin.
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HENKILÖSTÖKOULUTUSSUUNNITELMA 2/2012
Kn 41
________________________________
Yhteistyötmk § 7
Puheenjohtajan
esitys

Päätös

Yhteistyötoimikunta
1
käy läpi henkilöstökoulutussuunnitelman 2/2012
2
toteaa, että suunnitelma saattaa vielä täydentyä
musiikkityön toimesta
3
toteaa, että suunnitelman 1/2012 jälkeen vuoden 2012
määrärahaa on käytettävissä 7.481€ ja mikäli liitteenä
oleva suunnitelma hyväksytään, määrärahaa jää
suunnitelmaan 3/2012 2.659€
4
päättää lausunnostaan kirkkoneuvostolle
Jatkossa pastoraalikurssit merkitään hyödyllisiksi koulutuksiksi. Tämä
yhteistyötoimikunta linjaa, että yksi pastoraali korvataan vuodessa ja
toinen on esimiehen omassa harkinnassa (työresurssit huomioon ottaen)
ja merkitään koulutussuunnitelmaan mutta ei korvata.

Lausuntonaan yhteistyötoimikunta hyväksyi koulutussuunnitelman
2/2012 liitteen mukaisena.
________________________________
Kn 41
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto

Päätös

1

käy yleiskeskustelun henkilöstökoulutussuunnitelmasta

2

merkitsee tiedokseen yhteistyötoimikunnan kokouksessaan
7.2.2012 antaman lausunnon

3

hyväksyy koulutussuunnitelman (LIITE 10)

Esitys hyväksyttiin.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2012 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Kn 42
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2012 aiheena on Suomessa ylivelkaantumisen
torjuminen ja Ugandassa pienrahoitustoiminnan tukeminen.
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Johtavan diakonianviranhaltijan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että yhteisvastuukeräyksen 2012 oman seurakunnan osuus
käytetään ylivelkaantuneiden diakonian asiakkaiden taloudelliseen tukemiseen esim.
kertaluontoisiin, yllättäviin ja välttämättömiin kodinhankintoihin.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

PÄÄEMÄNTÄ KIRSI KARVISEN IRTISANOUTUMINEN
Kn 43
Pääemäntä Kirsi Karvinen on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen 01.04.2012 alkaen.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1
2

Päätös

myöntää Kirsi Karviselle eron pääemännän tehtävästä 1.4.2012 alkaen
päättää, että pääemännän virkaa ei toistaiseksi ole syytä täyttää, koska
seurakuntakeskuksen evakkoajan vuoksi ruokatalouden tehtävät
muuttuvat ja vähenevät

Esitys hyväksyttiin.

KESKUSTELUASIAT
Kn 44
Keskusteltiin uuden seurakuntakeskuksen huonetilaratkaisuista, josta kunnanhallitus
on antanut lausunnon. (LIITE 11, ei julk)
Keskusteltiin Tuusulan kirkon lumenkaatopaikoista.

SEURAAVAT KOKOUKSET
Kn 45
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat to 15.3., 3.4., 8.5. ja 5.6.
Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset ovat ma 13.2. Kellokoskella ja 29.5. Jokelassa
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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VAHVISTETTAVAT PÄÄTÖKSET
Kn 46
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto vahvistaa seuraavat päätökset:
Hautausmaatoimikunta 8/11
KELLOKOSKEN HAUTAUSMAAN OSASTO 10 RIVIEN 6,7, JA 10 KÄYTTÖSUUNNITELMA
PAIJALAN HAUTAUSMAAN MUISTOPUUTARHAN 18/40 JA 18/41 SULKEMINEN UURNAHAUTAUKSILTA
PAIJALAN HAUTAUSMAAN OSASTO 15 RIVI 38 SUUNNITELMAT
TUNNUSTUKSETTOMAN HAUTA‐ALUEEN KATSELMUS
JOULUAATON LIIKENTEENOHJAUS PAIJALAN HAUTAUSMAALLA

Kiinteistötoimikunta 1/12
JOHTOSÄÄNTÖJEN JA TOIMENKUVIEN PÄIVITTÄMINEN
HUOLTOMIEHEN VALINTA
SEURAKUNNAN PAKETTIAUTO

Jokelan alueneuvosto 8/11
PALAUTE VIIME AIKAISISTA TILAISUUKSISTA
ROVASTIKUNNALLINEN AIKUISTYÖN KOKOUS
TEKSTINLUKIJAT KEVÄÄN JUMALANPALVELUKSIIN
KUULUMISKIERROS
HILJAISUUDEN PÄIVÄN JÄRJESTÄMINEN

Jokelan alueneuvosto 1/12
RAAMATTUAIHEISEN TAULUN HANKKIMINEN KIRKKOSALIIN
PALAUTE JOULUAJAN TILAISUUKSISTA
HILJAISUUDEN PÄIVÄ
NAISTENPÄIVÄ
PÄÄSIÄISAJAN TAPAHTUMAT
RAAMATTUOPETUS SYKSYLLÄ
YHTEISVASTUUKERÄYS JOKELAN ALUEELLA
KIRKKOKAHVITUSTEN AVOIMUUS

Riihikallion alueneuvosto 5/11
RIHAN SÄHLYTAPAHTUMA
ASKOLAN KIRKKOHERRA PÄIVI ERKKILÄ JA TIKKURILAN KIRKKOHERRA JANNE SILVAST ESITTÄYTYVÄT
ESKO MAKKOSEN ANOMUS
JOULUINEN PIHATAPAHTUMA
YHTEISTYÖ LAHELAN ALUENEUVOSTON KANSSA

Riihikallion alueneuvosto 1/12
YV‐TAPAHTUMA
TOIMINTAKALENTERI
IKONIPIIRIN VETÄJÄN PALKKION TARKISTAMINEN
RIHAN SÄHLYTAPAHTUMA

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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ILMOITUSASIAT
Kn 47
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavaa
1) verotilitys 1/2012 (LIITE 7 )
2) Kirkkohallituksen yleiskirjeet
02/2012 Piispainkokouksen päätös kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran
kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta(pdf)
Liite: Kirkon säädöskokoelma nro 110(pdf)
01/2012 Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston
maallikköjäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja
mallipöytäkirjat(pdf)
28/2011 Keva hoitaa Suomen ev.lut. kirkon eläkeasioita(pdf)
27/2011 Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä(pdf)
Liite: Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä(pdf)
26/2011 Kirkon henkinen huolto ja kriisipuhelinsuunnitelma(pdf)
Liite: Kirkon henkinen huolto (HeHu)(pdf)
25/2011 Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012(pdf)
24/2011 Seurakuntien maksut Kirkon keskusrahastolle vuonna 2012(pdf)
23/2011 Tilastovuoden 2011 väestö- ja toimintatilastot(pdf)
Tilastovuoden 2011 väestö- ja toimintatilastot
Väestö- ja toimintatilastot 1.1.2012 lähtien
Diakonian tunnusluvut vertailuryhmittäin vuodelta 2010
22/2011 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvamääräyksistä(pdf)
Liite 1: Kirkon säädöskokoelma nro 109(pdf)
Liite 2: Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2012
21/2011 Kirkon työntekijöitä tarvitaan kohtaamaan ihmisiä verkossa(pdf)
20/2011 Vuoden 2012 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle(pdf)
Liite: Ev.lut. seurakunnan tuloveroprosentti-ilmoitus vuodelle 2012(doc)
19/2011 Vuoden 2012 kirkkokolehdit(doc)
18/2011 Kirjurin käyttöönotto siirtyy vuoden 2012 puolelle(pdf)
17/2011 Vuoden 2012 talousarvion valmistelun perusteita(pdf)
16/2011 Seurakuntien talouden ja toiminnan tunnuslukuja vuodelta 2010(pdf)

3) Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Yleiskirje A9/2011(pdf)
Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2012 lukien
Yleiskirje A8/2011(pdf)
Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2012 lukien
Yleiskirje A7/2011(pdf)
Kirkon sopimusratkaisu vuosille 2012-2013
Yleiskirje A6/2011(pdf)
Kirkon työolobarometri 2011
Yleiskirje A5/2011(pdf)
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1. Raamisopimuksen mukaiset neuvottelut ovat alkaneet kirkon sektorilla
2. Raamisopimuksen sisällöstä
Yleiskirje A1/2012(pdf)
1. Luottamusmieskurssit
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet vuonna 2011

4) Perheasiain neuvottelukeskuksen kyselytutkimus (LIITE 8 )
5) terveystarkastukset:
¤ tiedottaja Anna Äystö
¤ suntio Mervi Kari
¤ huoltomies Risto Kylander
¤ erityisammattimies Pasi Komulainen
¤ kiinteistönhoitaja Liisa Nummi
6) Muutokset Tuusulan seurakunnan väkiluvussa vuonna 2011 (LIITE 9 )
Päätös Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 48
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 19:10.
Kirkkoneuvosto veisasi virren 552.

