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KIRKKOVALTUUSTO 1/2022
Aika

keskiviikko 6.4.2022 kello 18.30‒20.04

Paikka

Hyvinkään seurakuntakeskus, juhlasali

Osallistujat

Kiuttu Pekka
Ala-Paavola Sinikka
Haapamäki Jaakko
Hakala Hanna
Hirvonen Aila
Huuhka Keijo
Jokirinne Hilkka
Kangas-Pusa Katri
Karhunen Tuula
Karppinen Hannele
Koski-Sipilä Eija
Kuronen Aino
Laine Titta
Lehto Carita
Leppäaho Mika
Lanttola Kaisa
Linna-Pirinen Tuija
Morri Riitta
Myllymäki Anita
Mäkelä Ari
Pahlman Irma
Pietilä Nina
Rainio Jaakko
Rajala Inga-Lill
Raninen Pauliina
Rantala Kyllikki
Rantanen Marjo
Romppanen Lea
Söderhom Seppo
Talosela Minttu
Tyni Pekka
Vartiainen Maria
Väliaho Paula

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvostosta

Koivisto, Virpi
Korpiaho Matti
Pallonen Jouni

puheenjohtaja

Muut

Pasi Perander
Isokuortti Anne

talousjohtaja, esittelijä
ma. hallintosihteeri, sihteeri

Mattilan varajäsenenä

Pyrhösen varajäsenenä
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Mattila Jenna
Pyrhönen Niklas
Hiiri Veikko

viestintäpäällikkö

Pekka Kiuttu
puheenjohtaja

Anne Isokuortti
sihteeri

Asiat 1‒16
Allekirjoitukset

Pöytäkirja on tarkastettu Hyvinkäällä 8.4.2022

Eija Koski-Sipilä

Aino Kuronen
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1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.39, luki psalmin 25 ja alkurukouksen.
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja -neuvoston
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 toimitettu valtuutetuille 30.3. ja ollut
nähtävänä seurakunnan virallisella ilmoitustaululla seurakuntakeskuksessa
30.3.‒6.4.
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Ehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin.

3 § Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valitaan Eija Koski-Sipilä ja
Aino Kuronen.
Pöytäkirja tarkastetaan 8.4. kirkkoherranvirastossa. Tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävillä 30 päivää kirkkoherranvirastossa 11.4.–10.5. viraston
aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan
virallisella ilmoitustaululla 11.–25.4.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

4 § Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

5 § Kirkkoneuvoston varajäsenen valinta
Kirkkolain 23 luvun 7 §:ssä todetaan, että ”jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään ero tai
hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan
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varajäsen. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimi
kaudeksi uusi luottamushenkilö”.
Hyvinkään seurakunnan pitkäaikainen luottamushenkilö Taisto Heimonen
menehtyi 25.11.2021. Heimonen on kuluvalla kaudella toiminut kirkkoneuvoston jäsenen Jaakko Haapamäen varajäsenenä. Kirkkovaltuusto nimittää
kirkkoneuvoston varajäsenet.
Kirkkoneuvosto esitti kokouksessaan 23.2.2022, että kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvostoon uuden varajäsenen vuoden 2022 loppuun.

Ehdotus

Valitaan kirkkoneuvoston jäsenelle, Jaakko Haapamäelle, varajäsen.

Päätös

Lea Romppanen ehdotti Jaakko Haapamäen varajäseneksi Jouko Jokista. Muita
esityksiä ei tullut, joten Jouko Jokinen valittiin.

6 § Julistusjohtokunnan varajäsenen valinta
Kirkkolain 23 luvun 7 §:ssä todetaan, että ”jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle myönnetään
ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi
toimikaudeksi uusi luottamushenkilö”.
Julistusjohtokunnan varajäsen Taisto Heimonen menehtyi 25.11.2021. Hän
toimi julistusjohtokunnassa puheenjohtaja Kalle Leppälän varajäsenenä.
Kirkkoneuvosto esitti kokouksessaan 23.2.2022, että kirkkovaltuusto valitsee
julistusjohtokuntaan uuden varajäsenen vuoden 2022 loppuun.
Ehdotus

Valitaan julistusjohtokuntaan varajäsen vuoden 2022 loppuun saakka.

Päätös

Lea Romppanen ehdotti julistusjohtokuntaan varajäseneksi Jouko Jokista.
Muita esityksiä ei tullut, joten Jouko Jokinen valittiin.

7 § Kirkkovaltuuston 15.12.2021 kokouksen pöytäkirjan § 39 oikaisuvaatimuksen käsittely
Kirkkovaltuuston 15.12.2021 kokouksen tarkastetun pöytäkirjan pykälään 39
Kirkkoherran vaali on jätetty oikaisupyyntö (liite 1).
Pöytäkirja saa julkisen luotettavuutensa tarkastamisen jälkeen eli tarkastettua
pöytäkirjaa pidetään oikeana, ellei toisin osoiteta. Jos pöytäkirjaan tehdystä
merkinnästä tulee myöhemmin epäselvyyttä, todistusvelvollisuus on sillä, joka
väittää pöytäkirjaa vääräksi. Toimielin voi ottaa pöytäkirjan uuteen käsittelyyn
ja tarvittaessa muuttaa sitä.
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Kirkkoneuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 26.1.2022 § 6.

Ehdotus

Kirkkovaltuuston 15.12.2021 pöytäkirjan § 39 käsitellään uudelleen. Päätetään, että pöytäkirjamerkintä ”esitystä kannatti Inga-Lill Rajala” poistetaan.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

8 § Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto sai Helsingin hallinto-oikeudelta 2.2.
lausuntopyynnön (liite 2) koskien Leo Karppisen, Helka Muhosen ja Inga-Lill
Rajalan tekemää kirkollisvalitusta kirkkovaltuuston 15.12.2021 suorittamasta
kirkkoherranvaalista. Vaalissa kirkkoherraksi tuli valituksi Hanna-Leena
Kevätsalo-Vuorio, joka sai vaalin ensimmäisessä äänestyksessä enemmän kuin
puolet äänistä – 19 ääntä.
Kirkkoneuvosto käsitteli lausuntopyyntöä 23.2. § 27 ja totesi lausunnolle
myönnetyn jatkoajan sekä sen, että lausuntoluonnoksen laadinta annetaan
lakiasiaintoimiston valmisteltavaksi.
Lausunnossa (liite 3, sisältää salassa pidettävää aineistoa) kirkkovaltuusto ottaa
kantaa valituksessa esitettyihin väitteisiin. Kirkkovaltuusto katsoo, että kaikkia
hakijoita on kohdeltu tasapuolisesti kirkkoherranvaalin päätöksenteossa ja sen
valmistelussa. Päätös on tehty perustuslain yleiset nimitysperusteet, erityiset
kelpoisuusvaatimukset ja ennalta määritellyt kirkkoherran viran erityiset
tarpeet huomioon ottaen. Kirkkovaltuuston valintapäätös ei ole tasa-arvolain
syrjintäkiellon vastainen. Lausunnossa kirkkovaltuusto katsoo, että tasa-arvolain mukaisessa ansiovertailussa kolmen parhaimman hakijan, KevätsaloVuorion, Koivulahden ja Rauhalan, välillä ei ole ollut merkittäviä eroja, joiden
perusteella Koivulahden tai Rauhalan voitaisiin katsoa olevan ansioituneempi
kuin valituksi tullut, toista sukupuolta oleva Kevätsalo-Vuorio. Päätöksentekoon tai valmisteluun ei ole millään tavoin vaikuttanut se, että virkaan valittu
henkilö on eri sukupuolta kuin valituksessa mainitut kaksi muuta hakijaa.
Mikäli Koivulahden tai Rauhalan vastoin kirkkovaltuuston näkemystä kuitenkin
katsottaisiin olevan ansiovertailun perusteella ansioituneempia kuin KevätsaloVuorio, kirkkovaltuustolla on joka tapauksessa ollut hyväksyttävä syy valita
virkaan Kevätsalo-Vuorio hänen henkilökohtaisen sopivuutensa perusteella.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 30.3.2022 § 52.
Ehdotus

Liitteenä oleva lausunto liitteineen lähetetään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Käsittely

Kokous keskeytettiin neuvottelutauon ajaksi kello 19.00‒19.10.
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Inga-Lill Rajala ilmoitti, että hän jäävää itsensä varovaisuusperiaatetta
noudattaen, ja siirtyi kokoustilassa yleisöpaikalle pykälän käsittelyn ajaksi.
Maria Vartiainen esitti, ettei lausuntoa lähetetä sellaisenaan, vaan että siitä
äänestetään. Ehdotusta ei kannatettu.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

9 § Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa
Kirkolliskokouksen marraskuussa 2017 kirkkolakiin ja kirkon vaalijärjestykseen hyväksymien, vaalisäännöksiä koskevien muutosten mukaan seurakuntavaalit pidetään marraskuun 3. sunnuntaina, joka vuonna 2022 on 20.11.
Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän.
Tavoitteena kirkkohallituksen mukaan on, että muutokset tulevat voimaan
tämän vuoden keväällä.
Uusien säännösten mukaan ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin
8.–12.11. Ennakkoäänestyspaikat määrää vaalilautakunta.
Varsinaisena vaalipäivänä seurakunnan äänestyspaikan tai -paikkojen tulee olla
avoinna kello 11–20. Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin.
Tällöin myös luettelot seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä (äänioikeutettujen luettelot) tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä
äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
Äänestysalueisiin jakautuminen tulee ilmoittaa kirkkohallitukseen huhtikuun
loppuun mennessä. Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen
kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien
toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä
jäseniä.
Vuonna 2018 kirkkovaltuusto päätti, että äänestysalueita seurakuntavaaleissa
on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, ja äänestyspaikkana lain mukaisesti
kirkko. Mikäli äänestysaluejakoa harkitaan esitettäväksi, on syytä tiedostaa
muutamia seikkoja: vaalilautakunnassa on oltava niin paljon jäseniä ja
varajäseniä, että saman-aikaisesti eri alueilla toimivat jaostot ovat
päätösvaltaisia.
Vaaliluettelo on laadittava aluekohtaisesti jaettaviksi osavaaliluetteloiksi.
Jokaiselle äänioikeutetulle on lähetettävä tieto äänioikeudesta ja omasta
äänestyspaikasta.
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Taloudelliset kysymykset
Ennakkoäänestyksen järjestäminen useammassa paikassa antaa mahdollisuuden
saada vaaliin alueellista kattavuutta. Ennakkoäänestyksessä ei ole mukana
vaaliluetteloa eikä päätösvaltaista vaalilautakuntaa, joten se toimii kevyemmällä
organisaatiolla.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 23.2.2022 § 38.
Ehdotus

Seurakuntavaaleissa Hyvinkään seurakunta on yksi äänestysalue, koko
Hyvinkään seurakunnan alue, ja äänestyspaikka on Hyvinkään kirkko.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

10 § Vaalilautakunnan valinta seurakuntavaaleihin
Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 4 §:n mukaan seurakuntavaalit toimittaa
vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden toukokuussa.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta
valitsee ensimmäisessä kokouksessaan itselleen varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintosihteeri tai hallintopäällikkö.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2/2022 todetaan vaalilautakunnasta: ”Vuoden
2022 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa viimeistään 31.5.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän
jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi
tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään,
vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen
vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.”
Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa Hyvinkään seurakunnan vaalilautakunnassa
oli kahdeksan jäsentä ja puheenjohtajana toimi kirkkoherra.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 23.2.2022 § 39.
Ehdotus

Valitaan vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kahdeksan jäsentä
sekä kahdeksan varajäsentä ja nimetään puheenjohtaja. Vaalilautakunnan
sihteerinä toimii hallintosihteeri tai hallintopäällikkö, varalla seurakuntapastori
Paula Kallio.
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Käsittely

Tuula Karhunen ehdotti vaalilautakuntaan Kyllikki Rantalaa ja Yrjö Hutria ja
varajäseniksi Mervi Aholaa ja Seppo Söderholmia. Inga-Lill Rajala esitti Ritva
Marjamäkeä ja Pentti Helttusta sekä varajäseniksi Reijo Pitkästä ja Marja
Jantusta. Lea Romppanen esitti Sinikka Ala-Paavolaa varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös

Koska ei tullut tarpeeksi ehdotuksia, asia päätettiin jättää pöydälle.

11 § Talousjohtaja Pasi Peranderin irtisanoutuminen
Talousjohtaja Pasi Perander on irtisanoutunut virastaan 1.5.2022 lukien (liite 4).
Talousjohtajan viran johtosäännön 3 § mukaan talousjohtajan ottaa virkaan ja
vapauttaa siitä kirkkovaltuusto.
Ehdotus

Merkitään tiedoksi talousjohtaja Pasi Perander irtisanoutuminen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

12 § Talousjohtajan valinta
Kokouksessaan 26.1. kirkkoneuvosto julisti avoimeksi talousjohtajan viran ja
asetti haastatteluryhmän valmistelemaan valintaa. Virkaan tuli hakuajan puitteissa kahdeksan hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin hakijoista Ismo Kärkkäinen, Miia Murole ja Joonas Tolvanen. Haastatteluryhmä haastatteli hakijat 8.3.
ja päätti yksimielisesti lähettää soveltuvuusarviointiin Miia Murolen ja Joonas
Tolvasen. Soveltuvuusarvioinnin tulokset esitellään kokouksessa.
Hakijoista Miia Murole täyttää hakemuksen, haastattelun ja soveltuvuusarvion
perusteella parhaiten talousjohtajan viran tehtävälle asetetut vaatimukset.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.3. § 53.
Liite 5 hakijayhteenveto, liite 6 haastattelumuistio (salassa pidettävä)
Kokous suljettiin kello 19.38‒19.48, jona aikana valtuutetut tutustuivat Miia
Muroleen soveltuvuusarvioinnin tuloksiin ja keskustelivat niistä.
Ehdotus

Talousjohtajan virkaan valitaan Miia Murole 1.5. alkaen tai sopimuksen
mukaan. Viran palkkaus määräytyy KirVESTES:n hinnoitteluryhmän J 50
mukaan (4934,26–5973,05 euroa/kk).

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

13 § Toimistovirkailijan viran lakkauttaminen
Toimistovirkailijan eläkkeelle siirtymisen yhteydessä toimistotehtävät on
tarkoitus järjestää vuoden 2023 alusta niin, että virkojen ja työsuhteitten
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kokonaismäärä vähenee yhdellä ja palvelusihteerin työsopimussuhteinen
tehtävä liittyy osaksi nykyisen kirkkoherranviraston toimistopalveluita.
Kirkkoherranviraston yksi määräaikainen tehtävä päättyy 31.12.2022.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asian kokouksessaan 23.2. § 33 ja perustanut
palvelusihteerin työsopimussuhteen ja myöntänyt työsuhteen täyttöluvan.
Puhelinvaihteen ja postituksen hoitamisen lisäksi tehtävä sisältää monipuolisia
toimistotehtäviä kirkkoherranviraston yhteydessä. Vuonna 2022 tehtävään
kuuluu myös seurakuntavaaleissa avustaminen.
Virkojen lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto päätti
esittää kirkkovaltuustolle, että toimistovirkailijan virka lakkautetaan vuoden
2023 alusta lukien.

Ehdotus

Toimistovirkailijan virka lakkautetaan 1.4.2022 alkaen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

14 § Talousarvion muuttaminen – hautaustoimen pääluokka
Talousarvion sitovuustaso hautaustoimessa on pääluokka. Eräät kustannukset
ovat ylittämässä alkuperäisen talousarvion ja toisaalta tuhkausmaksujen
korotuksen vuoksi hautaustoimen pääluokassa esitetään talousarvion
muuttamista.
Krematorion rikkoutuminen – määrärahan lisäys
Rauhannummen krematorio on teknisen vian vuoksi käytöstä noin kuukauden. Tämän hetken tiedon mukaan tuhkaukset voitaisiin aloittaa viikolla 14.
Arkun sisäänvientivaunun vian korjaaminen on osoittautunut odotettua
vaikeammaksi. Vaunuun joudutaan muun muassa teetättämään osa rikkoutuneen tilalle, koska alkuperäisiä varaosia ei enää saa.
Hyvinkääläisiä (kotikunta Hyvinkää) vainajia joudutaan tuhkaamaan korjauksen
aikana muissa lähialueen krematorioissa. Kirkkoherran, hautaustoimen päällikön ja talousjohtajan toimesta on sovittu, että Hyvinkään seurakunta maksaa
tästä aiheutuvia lisäkuluja krematoriolle, jossa hyvinkääläinen vainaja tuhkataan. Hyvinkään seurakunta laskuttaa omaisia normaalihinnaston mukaisesti
220 euroa. Lisäksi Hyvinkään seurakunta maksaa laskun mukaan hautaustoimistolle hyvinkääläisen vainajan yhden edestakaisen kuljetusmaksun lisähinnan
lähialueen (Hämeenlinna, Helsinki) krematoriolle.
Mikäli vainaja siunataan Puolimatkan kappelissa ja siirretään sieltä tuhkauspaikkaan tai siirto tehdään suoraan sairaalasta tuhkauspaikkaan, hautaustoimisto
laskuttaa omaisilta heille normaalisti kuuluvan siirtohinnan (esim. Puolimatkan
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kappeli – Rauhannummi tai sairaala – Rauhannummi) ja seurakunnalta pidemmästä kuljetusmatkasta aiheutuvan lisäkulun. Tässäkin tapauksessa lisäkulujen
korvaus koskee vain hyvinkääläisiä vainajia.
Muiden kuin hyvinkääläisten vainajien tuhkauskulut kyseinen krematorio/
seurakunta laskuttaa normaaliin tapaan suoraan omaisilta. Myöskään kuljetuksista aiheutuneisiin lisäkuluihin Hyvinkään seurakunta ei osallistu.
Krematorion korjauskustannuksen arvio on noin 10 000 euroa.

Kasvaneet kulut ja esitys lisämäärärahaksi
Lisäkustannus tuhkauksista
Lisäkustannus kuljetuksista
Korjauskustannukset

4 900 euroa
6 000 euroa
10 000 euroa

Lisämäärärahan tarve yhteensä

20 900 euroa

Polttoaineen hinnan nousu – määrärahan lisäys
Krematorio käyttää energiana kevyttä polttoöljyä. Energian hinta on viimeisen
puolen vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Joulukuun alusta kasvua on
ollut 75 prosenttia. Sota Ukrainassa on aiheuttanut kansainvälistä epävakautta,
joka on osaltaan korottanut energian hintoja. Elokuun lopussa 2021 hinta oli
0,95 euroa/litra ja 14.3. 1,89 euroa/litra (+ 99 %).
Rauhannummen hautausmaalla krematoriossa ja siunauskappelin lämmityksessä käytetään vuodessa noin 57 600 litraa kevyttä polttoöljyä. Polttoöljyn hinta
oli korkeimmillaan 1,89 euroa litralta 14.3. Tämän jälkeen litrahinta on hieman
laskenut. Tätä talousarviomuutosesitystä valmisteltaessa arvioidaan, että
litrahinta olisi tänä vuonna keskimäärin 1,70 euroa. Tämä tarkoittaa 60 600
euron lisäkustannusta. Summassa on mukana 2 750 euron arvioitu lisäkustannus työkoneiden poltto- ja voiteluaineiden hinnankorotuksista.
Kasvaneet kulut ja esitys lisämäärärahaksi
Poltto- ja voiteluaineet, työkoneet
Polttoöljy, krematorio, n. 41 100 l/v
Lämmityspolttoöljy, kappeli, n. 16 500 l/v

2 750 euroa
41 800 euroa
16 100 euroa

Lisämäärärahan tarve yhteensä

60 650 euroa

Tuhkausmaksujen tuloarvion muutos
Krematorion teknisen vian vuoksi tuhkausmaksuja jää noin kuukauden tauon
ajalta saamatta noin 28 500 euroa. Tuhkausmaksut ovat vuositasolla noin
500 000 euroa.
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Kohonneiden energiakustannusten ja teknisen vian korjaus- ja korvauskustannusten vuoksi tuhkausmaksuja on korotettu 25 euroa per tuhkaus huhtikuun
alusta alkaen. Loppuvuonna tuhkauksista saatavat tuotot kasvavat noin 26 000
euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.
Tuhkausmaksujen tuloarviota vähennetään 2 500 euroa.
Muutosesitysten vaikutus seurakunnan kokonaistalouteen
Esitykset lisäävät menomäärärahoja (20 900 + 60 650) yhteensä 81 550 eurolla
ja vähentävät tuloarviota 2 500 eurolla.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asian 30.3. § 51.
Ehdotus

Hautaustoimen pääluokan menomäärärahoja lisätään 81 550 eurolla esittelytekstissä mainittuihin kuluihin ja tuhkaustuottojen tuloarviota pienennetään
2 500 eurolla.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

15 § Diakoniarahaston säännöt
Johtava diakoniatyöntekijä Jukka-Pekka Vaittinen on valmistellut ja tehnyt
esityksen seurakunnan diakoniarahaston sääntöjen päivittämiseen (liite 7).
Nykyisestä säännöstä esitetään poistettavaksi rahan lainaamisen mahdollisuus.
Lainoja ei ole pitkään aikaan myönnetty eikä asia muutenkaan ole enää seurakunnan toiminnan kannalta järkevää. Asian tiimoilta ollaan kehittämässä yhteistyötä velka-asioihin keskittyneiden Keski-Uudenmaan oikeusaputoimiston ja
ulosottolaitoksen kanssa.
Diakoniarahaston sääntöä on yksinkertaistettu ja täsmennetty myös niin, että
jatkossa kaikki diakoniatyölle osoitetut lahjoitukset ja kolehdit kirjataan rahastoon. Avustustoiminnan toteuttaminen rahaston sääntöjen puitteissa viranhaltijoiden ja johtokunnan päätöksillä on sujuvaa eivätkä mahdollisesti loppuvuodesta ehtyvät talousarviomäärärahat estä avustamista.
Esitykseen on myös tehty kaksi lisäystä palvelujohtokunnan 15.2. pidetyn
kokouksen jälkeen kohtaan 5 ‒ Rahaston varoja voidaan käyttää: diakoniseen
kehittämistoimintaan liittyviin palkkakuluihin ja Yhteisvastuukeräyksen
toteuttamisen pienimuotoisten kulujen kattamiseen.
Ehdotusluonnos on ollut 9.2. diakoniatiimin, 15.2. palvelujohtokunnan sekä
2.3. talousjohtajan kommentoitavana. Kommenttien pohjalta alkuperäiseen
esitykseen on tehty pieniä tarkennuksia. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa
kokouksessaan 30.3. § 60.
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Ehdotus

Hyväksytään Hyvinkään seurakunnan diakoniarahaston säännöt.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

16 § Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello 20.04.
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VALITUSOSOITUS
Hyvinkään seurakunta
Kirkkovaltuusto 6.4.2022 § 1‒16
1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
1.

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1‒4, 7‒11, 16

2.

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

3. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa
hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista.
4. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
–

60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);

–

150 000 € (rakennusurakat);

–

400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);

–

300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja

–

500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

5. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: ‒

2 HANKINTAOIKAISU
---
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 5‒6, 12‒15
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.

VALITUKSEN SISÄLTÖ, LIITTEET JA VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA MAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
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–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimuksen perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei
lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.

