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Kokouksen avaus
Kirkkovaltuusto kuuli alkusoittona virren 30, Maa on niin kaunis, jonka jälkeen
puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
37
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ: 8:5, 1 - 2). Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla
(KL 7:4, 1).
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty valtuutetuille 2.12.2020 ja se on
nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa
2.– 9.12.2020.

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin 33 valtuutetusta olevan paikalla 27
varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Jaakko Haapamäki ja Hanna
Hakala.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 10.12.2020 – 11.1.2021 viraston
aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla 10. – 17.12.2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko
Haapamäki ja Hanna Hakala.

39
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Valtuutetuille jaettu esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
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Hautaustoimen työnjohtajan viran lakkauttaminen
Hautaustoimen työnjohtaja on irtisanoutunut virastaan ja hänen virkasuhteensa
päättyy 31.10.2020. Virkaan kuuluvat tehtävät ovat edelleen tarpeellisia, mutta
on suunniteltu, että ne hoidettaisiin jatkossa työsuhteisella henkilöstöllä. Asiasta
on kirkkoneuvoston päätös 4.11.2020. Siksi nyt esitetään viran lakkauttamista.
Keskeisin ero virka- ja työsuhteen välillä on oikeussuhteen luonne. Viranhaltija
on julkisoikeudellisessa suhteessa työnantajaan, kun taas työntekijä on
yksityisoikeudellisessa suhteessa. Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa,
hoidetaan yleensä virkasuhteessa. Muutoin henkilöstö yleisesti palkataan
työsuhteeseen. Tavanomainen työnjohto ei ole julkisen vallan käyttämistä.
Hautaustoimessa muut, paitsi hautaustoimen päällikkö ja työnjohtaja ovat
työsuhteisia. Tämän esityksen jälkeen olisi yksi viranhaltija.
Krematorio käyttää julkista päätösvaltaa tuhkan luovutukseen liittyvissä
asioissa. Hautaustoimessa muun muassa erilaisten prosessien hoidossa ja
hautaoikeudesta päätettäessä, haudan luovutuksessa tai hautaoikeuden haltijan
nimeämisessä käytetään jukista päätösvaltaa. Vaikka työnjohtaja huolehtii
krematorion hoidosta sekä eri lakisääteisten prosessien hoitamisesta,
päätösvalta ja vastuu ovat hautaustoimen päälliköllä. Hautaustoimen päällikön
loma-aikoina hänelle kuuluvien hallinnollisia tehtäviä hoitaa ja niihin liittyviä,
julkista päätösvaltaa käyttäviä päätöksiä tekee kiinteistöpäällikkö (virka).
Voidaan katsoa, että työnjohtaja ei työssään suoraan käytä viran vaatimaa
julkista valtaa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.11.2020 esittää kirkkovaltuustolle, että
hautaustoimen työnjohtajan virka lakkautetaan.
Ehdotus:
KN

Hautaustoimen työnjohtajan virka lakkautetaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kasvatusjohtokunnan uuden jäsenen valinta
Kasvatusjohtokunnan jäsen Jenna Pitkänen on ilmoittanut muuttavansa toiselle
paikkakunnalle ja näin eroavansa luottamustehtävistä.
Kirkkolain 23 luvun 4 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 16.1.2019 Jenna Pitkäsen kasvatusjohtokunnan jäseneksi toimikaudeksi 2019–2022. Hänen varajäsenensä on
Paula Väliaho.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.11.2020 esittää kirkkovaltuustolle,
että Jenna Pitkäsen tilalle kasvatusjohtokuntaan valitaan jäljellä olevalle
kaudelle 2019 – 2022 Paula Väliaho ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Minttu Talosela.
Ehdotus:
KN

Kirkkovaltuusto
1. myöntää Jenna Pitkäselle eron kasvatusjohtokunnan jäsenyydestä
2. valitsee kasvatusjohtokuntaan jäljellä olevalle kaudelle jäsenen ja hänen
henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös:

Kirkkovaltuusto yksimielisesti
1. myönsi eron Jenna Pitkäselle eron kasvatusjohtokunnan jäsenyydestä
2. valitsi kasvatusjohtokuntaan jäljellä olevalle kaudelle jäseneksi Paula
Väliahon ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Minttu Taloselan.

42
Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus vuoteen 2025
Seurakunnan nykyisen toimintalinjauksen aika on päättymässä.
Toimintalinjauksessa on paljon samoja strategisia painotuksia kuin 2014
hyväksytyssä koko kirkon strategiassa ”Kohtaamisen kirkko”. Suomen ev.lut.
kirkolle on laadittu ja tänä syksynä hyväksytty uusi vuoteen 2026 suuntaava
strategia ”Ovet auki”. Se tukee ja ohjaa päätöksentekoa kirkon kaikilla tasoilla.
Koko kirkon uutta strategiaprosessia esitteli vuosi sitten seurakunnalle
projektisihteeri Terhi Kaira kirkkohallituksesta. Yhteisen illan päätteeksi
luottamushenkilöt ja työntekijät pohtivat ryhmissä kolmea aihetta: 1) Mitä
vahvuuksia ja heikkouksia meillä on nyt seurakunnan toiminnan kannalta
Hyvinkäällä 2) Millaisia suuntaviivoja toivoisitte tulevaan strategiaan 3) Mihin
tulisi keskittyä tulevaisuudessa.
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Ryhmissä nostetiin esille vahvuuksina mm. työmuotojen toimivuus ja yhteistyö
eri toimijoiden kanssa, hyvä talous ja se, että Hyvinkäällä kirkko on keskellä
kaupunkia. Kiinteistöongelmat huolestuttivat. Toivottiin rohkeutta arvioida
kokoavaa toimintaa ja kärkihankkeisiin panostamista. Nykyistä strategiaa
pidettiin liian työtekijälähtöisenä ja toivottiin enemmän vapaaehtoisten
näkökulmaa mukaan. Hiilineutraali kirkko 2030 nähtiin tärkeäksi aiheeksi.
Tulevaisuudessa haluttiin enemmän panostusta lapsiin, nuoriin ja perheisiin.
Vahvuuksia mutta myös kehittämistä nähtiin kautta linjan kasvatuksen,
julistuksen ja palvelun piirissä.
Keväällä toimintalinjauksen valmistelua saatiin vietyä läpi johtokunnissa,
alueneuvostoissa ja työaloilla vaikeasta koronatilanteesta huolimatta.
Seurakunnassa teetettiin myös Seurakunnan asiakaskokemustutkimus. Kyselyn
tuloksia esitteli Timo Myllymäki Taloustutkimuksesta 27.5.
luottamushenkilöiden ja esimiesten teams-kokoontumisessa. Työtä jatkettiin
31.8. Sääksissä yhteisessä illassa, jossa käytiin mm. vilkasta keskustelua
toimintalinjauksen nimestä.
Strategiatyöryhmä on pitänyt kokouksia syksyn mittaan ja pyytänyt
luonnoksesta työalojen ja seurakuntalaisten palautetta. Saadun palautteet
käsiteltiin 12.11. ja todettiin, että työmuodoilla ja työntekijöillä on ollut
mahdollisuus tutustua luonnokseen ja kommentoida sitä. Suositeltiin, että sitä
vielä käydään läpi työalapalavereissa.
Strategiatyöryhmä hyväksyi ”Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi” –
Hyvinkään seurakunnan toimintalinjauksen 12.11.2020 ja päätti esittää sitä
kirkkoneuvostolle (liite 1) sekä kirkkovaltuustolle uudeksi toimintalinjaukseksi
vuoteen 2025.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.11.2020 esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi –
toimintalinjauksen.
Ehdotus:
KN

Kirkkovaltuusto hyväksyy Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi toimintalinjauksen Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaukseksi vuoteen 2025.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten
hyväksi – toimintalinjauksen Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaukseksi
vuoteen 2025.
Valtuutettu Inga-Lill Rajalan ehdotuksesta toimintalinjaukseen päätettiin lisätä
strategiatyöryhmän jäsenten nimet.
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Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 talous- ja toimintasuunnitelma
Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös
vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan.
Kirkkojärjestyksessä säädetään lisäksi, että talousarvioon on otettava
toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.
Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen
sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattaminen. Määräraha ja tuloarvio voidaan
ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Hyvinkään seurakunnan
talousarvio on laadittu bruttoperiaatteen mukaan, eli menomäärärahat ja
tuloarviot erikseen.
Talousarviokirjan sisältöä on hieman muokattu aikaisempiin vuosiin verrattuna.
Aikaisemmin kirjan alussa ollut seurakunnan toimintalinjaus ja
toimintaympäristön analyysi on siirretty yleisperusteluiden alkuun. Analyysiä
on tiivistetty aikaisemmasta. Muuten talousarvio noudattaa aikaisemminkin
käytössä ollutta rakennetta, johon kuuluvat yleisperusteluiden lisäksi
käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarvion
osia ja niiden liittymistä toisiinsa on kuvattu sivun 13 talousarvon rakenne
kuviossa.
Uusi strategia
Samanaikaisesti talousarvion valmistelun kanssa on valmisteltu seurakunnan
uutta strategiaa, joka esitetään kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle samassa
kokouksessa talousarvion kanssa. Talousarvion valmistelussa on voitu ottaa
jonkin verran huomioon valmisteilla olevan strategian toimintalinjauksia.
Yleisperustelut
Talousarvion perusteita on kuvattu tarkemmin talousarvion yleisperusteluissa
(s. 3–13). Talousarvioesitys osoittaa 645 000 euron negatiivista tilikauden
tulosta.

Kirkkovaltuusto
9.12.2020
9
40
_____________________________________________________________________________________
Taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2023
Suunnitelmavuosien tavoitteena on saattaa talous tasapainoon. Suunnitelmassa
tasapainotavoitteeseen pääsemiseksi on vuoden 2022 kaikkia toimintakuluja
vähennetty kolmella prosentilla ja vuoden 2023 toimintakuluja lisäksi viidellä
prosentilla. Suunnittelukaudella toimintatuottojen odotettaisiin hieman
kasvavan. Verotulojen odotetaan alenevan noin 1,3 prosenttia vuodessa, mutta
valtionrahoitusosuus kasvaisi hieman. Verotuskulujen odotetaan kasvavan,
mutta Kirkon rahastomaksujen alenevan. Rahoitustuotot ja -kulut on arvioitu
maltillisesti. Näiden summana vuosikate lähes saavuttaisi poistojen määrän ja
talous olisi tasapainossa vuoden 2023 lopussa.
Nyt talousarvioon merkittyä taloussuunnitelmaa arvioidaan tarkemmin
maaliskuulla 2021 pidettävässä valtuustoseminaarissa.
Käyttötalousosa
Käyttötalousosassa on kerrottu yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan,
hautaustoimen, kiinteistötoimen ja ruokapalveluiden keskeiset tehtävät,
painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet. Määräraha- ja tunnuslukutaulukot ovat
talousarviokirjan lopussa. Julistuksen, kasvatuksen, palvelun ja perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokunnat sekä sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta
ovat laatineet omat talousarvioehdotuksensa. Niihin ei ole tehty muutoksia.
Johtokuntien pöytäkirjat ja ehdotukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Käyttötalouden yhteenlaskettu toimintakate eli nettomääräraha kasvaa 1,5
prosenttia vuoden 2020 talousarviosta. Niin kutsuttu vastuukate 2, eli
toimintatuottojen ja -kulujen erotus ilman sisäisiä tilavuokria, kasvaa
yleishallinnossa 3 prosenttia ja kiinteistötoimessa 9 prosenttia. Muissa
pääluokissa kate pienenee: seurakuntatyössä 0,5 prosenttia, ruokapalveluissa 60
prosenttia ja hautaustoimessa 21 prosenttia. Osittain muutokset johtuvat siitä,
että määrärahoja on arvioitu aikaisempaa tarkemmin. Usia työ- tai
toimintamuotoja ei olla perustamassa.
Talousarvioehdotus sisältää yhden uuden tehtävän. Henkilöstöhallintoon
esitetään palkattavaksi henkilöstöasiantuntia elokuun alusta lukien toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen. Henkilöstöasiantuntijan tehtävän tarkoitus ja
tavoite on kehittää seurakunnan henkilöstöhallintoa ja siihen liittyen
henkilöstön työhyvinvointia, työoloja ja osaamista; varmistaa osaltaan
työturvallisuuden toteutumista; huolehtia osaltaan virka- ja työehtosopimuksen
ja muun työlainsäädännön soveltamisesta; olla työterveyden yhdyshenkilö ja
huolehtia työterveyshuoltoon liittyvistä toimista, kuten työpaikkaselvityksistä,
työkykyneuvotteluista ja kuntoutusasioista; ja muista tehtävänkuvauksessa
tarkemmin osoitetuista käytännön tehtävistä. Osin nämä tapahtuvat yhdessä
kirkkoherran ja talousjohtajan kanssa
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Tuloslaskelmaosa
Vuoden 2021 kirkollisveroprosentti on 1,25. Myös suunnitelmat vuosille 2022–
2023 perustuvat veroprosenttiin 1,25. Vuoden 2021 kirkollisveron tuloarvio on
7,1 miljoonaa euroa, joka on sama määrä kuin vuoden 2020 talousarviossa.
Suunnitelmavuosina kirkollisverotuoton arvioidaan alenevan noin 1,3 %
vuodessa. Verotuskustannukset ovat Verohallinnon arvion mukaan 125 000
euroa (+5 %).
Valtionrahoituksen osuus seurakunnalle on 909 000 euroa ja summa kasvaa
hieman (+0,2 %). Kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksun perusteet
pysyvät entisellään. Maksut hieman kasvat, koska seurakunnan verovuoden
2019 kirkollisvero, jonka perusteella maksut määräytyvät, kasvoi (+0,7 %).
Vuosikatetta kertyy 78 000 euroa, ja kun suunnitelman mukaisten poistojen
määrä on 723 000 euroa, muodostuu tilikaudentulokseksi −645 000 euroa.
Investointiosa
Investointiosassa esitetään yhteensä 1,8 miljoonan euron investointeja. Suurin
yksittäinen investointi on Pappilan peruskunnostus, johon esitetään varattavaksi
1,3 miljoonaa euroa. Betaniaan uusitaan vesikatto ja rakennetaan ulkoterassi,
Hyvinkään kirkon valaistusta ja äänentoistoa parannetaan, Kytäjän kirkon
ikkunoita kunnostetaan ja Vehkojan seurakuntatalon äänentoistoa parannetaan.
Hautausmaiden investoinneista suurin on Puolimatkan hautausmaan toimisto/sosiaalitilan ja varastohallin uusiminen. Suunnittelu alkaa vuonna 2021 ja
rakentaminen on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2023. Rauhannummen
hautausmaan krematorion savupiippu ja hautausmaa-alueen puistovalaistus
uusitaan.
Nykyisellä menekillä arkkuhaudat Puolimatkan ja Rauhannummen
hautausmailla riittänevät vielä noin viideksi vuodeksi. Laajennusosa tulisi
rakentaa noin kaksi vuotta ennen kuin tila arkkuhautaukselle loppuu. Uuden
arkkuhauta-alueen rakentaminen tulisi ajoittumaan noin vuosiin 2024–2026.
Investointisuunnitelmassa on varauduttu 1,4 miljoonan euron hautausmaan
laajennusinvestointiin vuonna 2024.
Rahoitusosa
Seurakunnan rahavarat vähenevät noin 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2021.
Suunnitelmavuosina 2022–2023 rahavarojen määrä ei muuttuisi.
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Talousarviossa ei suljeta pois mahdollisuutta rahoittaa investointeja
pankkilainalla. Varsinaista lainarahoitussuunnitelmaa talousarvio ei sisällä.
Mahdollinen lainarahoitussuunnitelma laaditaan hyvin perusteltuna ja suurta
varovaisuutta noudattaen. Kirkkolain mukaan lainapäätöksen tekee aina
kirkkovaltuusto (KL 9:1).
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 25.11.2020 talousarvioesityksen
muilta osin, paitsi henkilöstöasiantuntijan palkkauksen ja Metsäkaltevan
seurakuntatalon rakennushankkeen suunnittelun osalta, jotka jätettiin
äänestyksen jälkeen pois talousarviosta.
Ehdotus:
KN

Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2021 talousarvion
ja vuosien 2021-2023 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023
toiminta- ja taloussuunnitelman.
Talousjohtajan esityksen jälkeen ennen päätöksentekoa kirkkovaltuuston
jäsenillä oli mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Kirkkovaltuusto
teki teknisiä huomioita ja muutosehdotuksia, jotka lisättiin talousarvioon.

44
Ilmoitusasioita
1. Hautaustoimen työnjohtajan toimen täyttölupa
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 4.11.2020 hautaustoimen
työnjohtajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen täyttöluvan.
2. Nuorisotyönohjaajan viran täyttö
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.11.2020 nuorisotyönohjaajan virkaan
AMK, kirkon lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Veera Uutun.
3. Diakoniatyöntekijän valinta
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.11.2020 diakonian virkaan diakoni,
sosiaaliohjaaja, TM Anna Rauhalan 1.1.2021 alkaen.
4. Hyvinkään seurakunnan tietosuojan toimintalinjaus - tietoturvapolitiikka
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 4.11.2020 Hyvinkään seurakunnan
tietosuojan toimintalinjauksen, jossa on määritelty tietosuojan periaatteet,
toimintatavat, vastuut, valvonta ja seuraamusjärjestelmä.
5. Pappilan korjausurakoitsijan valinta
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 25.11.2020 Pappilan
korjausurakoitsijan urakkakilpailun päätteeksi. Korjausurakan on arvioitu
kestävän joulukuusta 2020 vuoden 2021 kesäkuuhun asti.

Kirkkovaltuusto
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Vuoden 2021 kokouspäivämäärät

Kirkkoneuvosto
keskiviikko 27.1.2021 klo 17.15/Seurakuntakeskuksen juhlasali
keskiviikko 24.2.
keskiviikko 31.3.
keskiviikko 21.4.
keskiviikko 19.5.
keskiviikko 16.6.
keskiviikko 25.8.
keskiviikko 22.9.
keskiviikko 20.10.
keskiviikko 24.11.
keskiviikko 15.12.
Kirkkovaltuusto
keskiviikko 13.1.2021 klo 18.30/Vehkojan monitoimisali
keskiviikko 10.3. Valtuustoseminaari klo 17.00
keskiviikko 2.6. Hyvinkään kirkko
(keskiviikko 27.10.)
(keskiviikko 8.12.)
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Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kuluneesta vuodesta kirkkovaltuustoa ja toivotti vielä uuden
talousjohtajan tervetulleeksi.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola kiitti
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kiuttua ja viranhaltijoita kuluneesta
vuodesta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

