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Kokouksen avaus

47 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään
viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on postitettu sähköpostilla 3.4.2019, esityslista liitteineen sähköpostissa
3.4.2019.
Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi, ja
päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätös: todettiin

48 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.
Päätösesitys (Kirkkoherra): Esitän, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat Raimo
Anttila ja Oskar Breilin.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Kiljunen ja Oskar Breilin.

49 §
Kokouksen työjärjestys
Päätösesitys (Kirkkoherra): Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan
mukainen järjestys.

Päätös: hyväksyttiin
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50 §
Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittyminen Lahden IT-alueeseen 1.5.2019
lukien
Järvi-Datan IT-alueen muodostavat Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat.
Kummassakin seurakunnassa on noin 100 työntekijää, joilla on käyttäjätunnus
kirkon tietojärjestelmiin. Järvenpään seurakunta on ottanut yhteyttä Lahden
seurakuntayhtymän IT-hallintoon ja ilmaissut molempien Järvi-Datan ITalueen seurakuntien olevan halukkaita liittymään Lahden IT-alueeseen. JärviDatan IT-alue on pienin kirkon IT-alueista.
Mahdollista liittymistä varten on tehty tarkat esiselvitykset, joista tärkeimpänä
on Lahden IT-aluekeskuksen nykyisten henkilöstöresurssien riittävyys
laajennetun IT-alueen ylläpidon ja IT-alueen hyvän palvelutason
säilyttämiseen. Lisäksi on selvitetty myös nykyisen teknisen ympäristön
riittävyys Järvi-Datan IT-alueen seurakuntien liittämiseksi Lahden ITaluekeskuksen palvelujen piiriin.
Talouden näkökulmasta Lahden IT-alueen laajentuminen tarkoittaisi sitä, että
Tuusulan ja Järvenpään seurakunnat tulisivat jakamaan Lahden IT-alueen
yhteisiä kustannuksia. Järvenpään ja Tuusulan osuuden yhteisistä
kustannuksista on arvioitu olevan vuositasolla n. 50 000 €.
Lahden IT-aluekeskukseen kuuluu tällä hetkellä 11 seurakuntataloutta;
Lahden seurakuntayhtymä ja Asikkalan, Askolan, Heinolan, Hollolan, Iitin,
Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan, Pukkilan ja Tainionvirran (Hartola ja
Sysmä yhdistyneet 1.1.2019 alkaen) seurakunnat. Käyttäjätunnuksia on ITalueella työskentelevien seurakuntien työntekijöillä yhteensä 705. Järvi-Datan
IT-aluekeskukseen kuuluu vain 2 seurakuntataloutta: Järvenpään ja Tuusulan
seurakunnat, ja käyttäjätunnuksia on 210.

jatkuu...
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Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti 7.2.2019 16§,
- että pyydetään kaikkia Lahden IT-alueen seurakuntia ilmoittamaan
1.4.2019 mennessä hyväksyvätkö seurakunnat Järvenpään ja Tuusulan
seurakuntien liittymisen Lahden IT-alueeseen
- että hyväksytään Järvi-Datan IT-alueeseen kuuluvien Järvenpään ja
Tuusulan seurakuntien liittyminen Lahden IT-alueeseen 1.5.2019 alkaen
edellyttäen, että Lahden IT-alueen kaikki nykyiset seurakunnat myös
hyväksyvät liittymisen,
- että allekirjoitetaan Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien kanssa ITalueen yhteistyötä koskeva sopimus ja valtuutetaan hallintojohtaja Hannu
Sarikka allekirjoittamaan sopimus Lahden seurakuntayhtymän puolesta.
Sopimusluonnos liitteenä (liite 50).
päätösesitys: (talouspäällikkö) Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy JärviDatan IT-alueeseen kuuluvien Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien liittymisen
Lahden IT-alueeseen 1.5.2019 alkaen ja valtuuttaa talouspäällikkö Pinja
Halmeen allekirjoittamaan sopimuksen Asikkalan seurakunnan puolesta.
Päätös: esityksen mukaan.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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51 §
KirVESTES mukaiset palkantarkistukset 1.4.2019
Yleisessä palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja tarkistetaan 1.4.2019 lukien 1,0 %:n
suuruisella yleiskorotuksella. Kipa huolehtii seurakuntien puolesta yleiskorotuksen
toteuttamisen.
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden
palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä.
Seurakunnan toimivaltainen toimielin (kirkkoneuvosto) päättää järjestelyerän
käyttämisestä allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n kohdan 3.2. mukaisesti. Liitteenä yleiskirje
A1/2019 (Liite 51).
Toisin kuin yleisen palkkausjärjestelmän yleiskorotusta Kipa ei voi ylimmän johdon
palkantarkistuksen järjestelyeräluonteen vuoksi huolehtia seurakuntien puolesta
palkantarkistuksesta. Seurakuntataloudessa joudutaan päättämään itsenäisesti,
miten järjestelyerä jaetaan sen saajien kesken.
Järjestelyerä lasketaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien
viranhaltijoiden vuoden 2019 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta. Asikkalan seurakunnassa palkkasumma
muodostetaan kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijan peruspalkasta.
Järjestelyerämääräyksellä kannustetaan myös kehittämään ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän paikallista soveltamista. Siihen liittyen määräyksessä
edellytetään, että työtehtävien vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä
viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi
asetetaan sellaiset kriteerit, joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä myös
jatkossa.
Asikkalan seurakunnassa 1,6% ylimmän johdon palkkojen kokonaissummasta on
127€. Liitteenä kirkkohallituksen yleiskirje
Päätösesitys: (talouspäällikkö) Esitän, että KirVESTES mukaisen 1,6% järjestelyerä
ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden osalta jaetaan
seuraavasti: 60 euroa talouspäällikölle ja 67 euroa kirkkoherralle.
Pykälän käsittelyn ajaksi Pinja Halme ja Petri Tervo poistuivat kokouksesta.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Oskar Breilin.
Päätös: järjestelyerä suoritetaan päätösesityksen mukaisesti. Kirkkoherran
tehtävänkuvaus tehtävän vaativuuden arviointia varten tulee tehdä.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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52 §
Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 – 2022
Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 4.2.2015
KN01/2015 14§ valinnut tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n vuosille 20152018.
Tilintarkastusta ei ole pakko kilpailuttaa. Hankintalain mukainen kilpailutus
tulee järjestää, jos tilintarkastuksen neljän vuoden hinta ylittää 74.400 euroa
(sis. alv. 24%). Tarkastuspalvelua hankittaessa tulee noudattaa hyvän
hallinnon periaatteita ja seurakuntatalouden omia hankintaohjeita.
Tilintarkastuksen kustannukset sopimuskaudella ovat olleet noin 14.000 euroa
(sis. alv.)
Tilintarkastusyhteistyö BDO Oy:n tilintarkastajien kanssa on toiminut hyvin.
Seurakunnan taloudellinen tilanne ja henkilöresurssit huomioiden pitkä
asiakassuhde BDO:n kanssa on etu. Tilintarkastusyhteisö tuntee
seurakuntatalouden erityispiirteet ja toiminnan reunaehdot.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) Esitän, että seurakunta pyytää tarjouksen
BDO Audiator Oy:ltä tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuustokaudelle 2019 –
2022.
Päätös: esityksen mukaan.

Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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53 §
Varainkeräyslupahakemus
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 6.2.2019 KN012019 17 §
valtuustoaloitteen, jossa pyydettiin anomaan rahankeräyslupaa Asikkalan
uuden seurakuntakodin rakennushankkeen toteuttamisen tukemiseksi.
Kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön anomaan rahankeräyslupaa.
Päätösesitys: (talouspäällikkö) esitän, että kirkkoneuvosto käsittelee
varainkeräyslupahakemuksen ja tekee hakemukseen tarvittavat täydennykset.
Varainkeräyslupa hakemus tuodaan kokoukseen.
Päätös: esityksen mukaan.
Päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan
kirkkoneuvostolle (KL 24:3).
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54 §
Kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen seminaari
Seminaarissa käsiteltiin kahta isoa rakennusprojektia: Asikkalan
siunauskappelin peruskorjausremonttia ja Vääksyn uuden seurakuntakodin
rakentamista.
Näitä projekteja on valmistellut Kari Järvinen, joka esitteli seminaarissa niiden
suunnittelutilanteen. Seminaarissa käsiteltiin kappelin remonttitarpeita ja
pohjasuunnitelmaa remontoidusta kappelista. Seminaarissa perehdyttiin myös
Vääksyn seurakuntakodin erilaisiin pohjavaihtoehtoihin, joita Kari Järvinen on
suunnitellut rakennustyöryhmän kanssa laaditun tilaohjelman perusteella.
Päätösesitys (talouspäällikkö): Keskustellaan Kari Järvisen tilaohjelman ja
pohjapiirrosten luonnoksista sekä Suvilehto – kiinteistön kehittämisen
yhteistyömalleista seurakunnan talousnäkymien puitteissa.
Päätös: esityksen mukaan.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Muut asiat
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouksen päätös
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