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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
1. YLEISKATSAUS
1.1. Kirkkoherran toimintakatsaus
Vuoden 2019 keväällä uudet luottamushenkilöt aloittivat nelivuotiskauden. Kevääseen sisältyi tutustumista ja koulutusta omassa seurakunnassa, rovastikunnassa ja hiippakunnan toimesta. Luottamushenkilöt siunattiin tehtävään 10.3. messun yhteydessä ja yhteisessä tilaisuudessa pohdittiin alustuksen pohjalta aihetta ”Kirkko, kristinusko ja tulevaisuus”. Samaan aikaan uusi Espoon hiippakunnan
piispa Kaisamari Hintikka aloitti virassaan. Juhlamessu ja piispan virkaan vihkiminen oli 10.2. Espoon tuomiokirkossa. Piispa vieraili vuoden aikana hiippakunnan 19 seurakunnassa. Hyvinkäällä
4.9. hän tutustui seurakunnan vastuunkantajiin osallistuen mm. työntekijäkokoukseen saaden kuvan
seurakunnan työaloista, hallintoon sekä yhteistyötahoista Hyvinkään kaupungin johtoon. Piispan
vierailun yhteydessä ja monessa muussa yhteydessä, mm. syksyn yhteisessä strategiaillassa, on pohdittu vallitsevassa tilanteessa, mikä on kirkon, kristinuskon ja työmme tulevaisuus? Syksyllä aloitettu oman seurakunnan toimintalinjauksen valmistelu jatkuu vuoden 2020 aikana.
Mikä on tilanne tänään? Kirkon kannalta ja samalla yksittäisen seurakunnan kannalta esimerkiksi
avioliittokysymys jakaa mieliä. Viime vuonna työnsä päättänyt kirkolliskokous jätti tämän asian
seuraavalle ratkaistavaksi. Valtio on päätökset tehnyt ja kirkolla on oma linjaus, mutta keskustelu
tulee jatkumaan. Viime vuoden aikana paikallisella tasolla tehtiin ratkaisuja, joiden yhteydessä saattoi kokea ymmärrettävää kyselyä mutta myös jopa vihapuhetta henkilökohtaisesti. Tähän ilmiöön
ovat myöhemmin eri tavoin kiinnittäneet huomiota piispat ja valtiomme johto. Monet kysymykset
koskettavat ihmisten uskon perusteita ja siksi on luonnollista, että ne herättävät keskustelua, oli sitten kysymys avioliitosta, ilmastonmuutoksesta, maahanmuuttajista tai ihmisten ratkaisuista koskien
omaa seurakuntaansa. Kirkko ei elä erillään muusta yhteiskunnasta vaan sen keskellä. Tarvitsemme
haasteiden keskellä keskinäistä kunnioitusta ja rakentavaa vuoropuhelua.
Tarvitsemme sovintoa. Sovinnon vuosi-teema liittyi 1918 tapahtumiin. Hyvinkäällä viime vuonna
saatiin päätökseen hanke, jonka seurauksena Puolimatkan hautausmaalle saatiin vakaumuksensa
puolesta kaatuneiden nimet 21.5. Aloitteen tekijänä oli Hyvinkää-seura. Keväisenä sunnuntaina
19.5. vietettiin Kytäjän kirkon 80-vuotisjuhlaa. Juhla aloitettiin seppeleenlaskulla kaatuneitten
muistomerkille. Kirkko valmistui ennen talvisodan syttymistä. Syksyllä vietettiin Hyvinkäällä Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun veteraanien kirkkopyhää. Osallistujia oli paljon korkeasta iästä huolimatta. Kesällä vietettiin Lähetyksen kesäpäiviä ”Hyvin tehty”. Lähetystyö on Jeesuksen sovitustyön julistamista aina ja kaikkialla. Päivät kokosivat runsaan osanottajajoukon kirkonmäelle. Viime
vuosina olemme järjestäneet monia isompia kesäjuhlia yhteistyössä erilaisten järjestöjen kanssa.
Toimintakertomuksessa on kerrottuna niin sanallisesti kuin numeroiden valossa viime vuosi. Tässä
on nostettu vain muutamia asioita esille. Perustyö työaloilla on toimintamme ydin. Kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä tarkastellessa ja työalojen kertomuksista saa käsityksen meneillään olevista isommista projekteista. Niitä on monia juuri nyt
(mm. keskusrekisteri, alueen sairaalatyö, yhteistyö keusoten kanssa,
strategiatyö) Saa käsityksen yllättävistä asioista koskien toimitilojamme. Työkeskus suljettiin ja muutettiin Nestoriin. Sillä on ollut
heijastuksia paljon, mutta ihmiset ovat ymmärtäneet tilanteen ja
välttämättömät toimet. On opittu näkemään uuden tilan hyviä puolia. Taloudellisesti kiinteistökulut ovat haaste seurakunnalle ja niin
sanotusti ”syövät tulosta”, kun ne yllättävästi tulevat esiin. Tulevassa toimintalinjauksessa tarvitaan myös kiinteistöstrategia.
Kiitän kaikkia vastuunkantajia niin hallinnossa kuin työntekijöitä
siitä, että olemme saaneet tehdä yhdessä työtä seurakunnassa. Me
valmistelemme, me kylvämme, Jumala antaa kasvun.
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1.2. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
Talous- ja työllisyyskehitys
Työllisyyskehitys kääntyi negatiiviseksi syyskuussa. Työttömyysaste oli 7,8 % syyskuun
lopussa. Työttömyysaste nousi edellisvuodesta 0,3 % -yksikköä. Työttömien kokonaismäärä oli Hyvinkäällä 1775 syyskuun lopussa. Määrä on 3,9 % enemmän kuin vuotta
aiemmin.
Kirkkohallituksen antamien tietojen mukaan seurakuntien taloudellinen liikkumavara on
kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500
kiihtyvää. Viimeistään nyt vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin nykyisistä tehtävistä luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä
tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on
hyvät mahdollisuudet.
Hyvinkään seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut pitkään vakaa. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella ja etukäteen säästämällä. Seurakunnan taloustilanne heikentyi
kuitenkin viime vuosien pitkän taantuman aikana selvästi ja johti vuonna 2014 veroprosentin tarkistamiseen 1,25 %:iin (aiemmin 1,15 %). Tilanne on heikentynyt uudestaan
vuonna 2019 suurten investointipaineiden alla.
Veroprosentin tarkistuksella sekä samanaikaisella käyttötalouden nettomenojen hyvällä
hallinnalla oli tarkoitus vakauttaa lähivuosien talous kestävälle tasolle, joka turvaa tulorahoituksen myös lähivuosien investointimenojen rahoittamiseen. Tämä tavoite saavutettiin hyvin vuosina 2014 ja 2015, kun seurakunnan taloudellinen tulos ja verotulokehitys
paranivat olennaisesti edellisistä vuosista.
Seurakunnan investointimenot ovat seuraavan viiden vuoden aikana investointisuunnitelman mukaan keskimäärin 800 000-900 000 euroa vuodessa. Krematorioinvestointi jouduttiin toteuttamaan ennen kuin siihen tavoitellut kiinteistöjen myyntitulot
olivat realisoituneet ja sen vuoksi seurakunnan sijoituksia jouduttiin purkamaan merkittävästi. Seurakunta otti myös käyttöön 300 000 euron korollisen limiittitilin tasoittamaan
kassanhallinnan haasteita. Vuonna 2018 investoitiin 2,65 miljoonaa euroa ja vielä vuonna
2019 1,18 miljoonaa euroa, jotka kuluttivat suoraan olemassa olevia säästöjämme 3,2 miljoonaa euroa, koska vuosittaista tulorahoitusta ei enää kerry ja kiinteistöomaisuuden
myyntituloja ei ollut vielä saatu.
Helenenkadun kerrostalokiinteistö (1,512 miljoonaa miinus myynnistä aiheutuneet kulut
noin 240 000 euroa) saatiin myytyä joulukuun puolessa välissä, rakentamaton kiinteistö ja
Kaukasen toimitila jäivät vielä myymättä.
Tarkoitus on rahoittaa investoinnit etukäteen säästetyistä noin 3 miljoonan euron varoista
ja vuosittaisesta tulorahoituksesta ja myytävistä seurakunnalle tarpeettomista kiinteistöistä.
Pitkällä ajanjuoksulla tulee kuitenkin kyetä säästämään niin, että suunnitelman mukaisiin
poistoihin ja uusiin investointeihin jää riittävästi määrärahaa.
Seurakunnan kiinteistövarallisuus on ikääntynyttä ja perusteellisia korjauksia vaativia.
Työkeskuksen ja Pappilan sisäilmaongelmat ovat rasittaneet toimintaa jo 2018-2019 vuosina. Työkeskuksen purkamisesta aiheutuu noin 0,5 miljoonan euron poistojen lisäkirjaus
jo vuodelle 2019 ja tulevana vuonna purkukulut ja pihan maisemointi syövät talousarvion
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määrärahoja 250 000 eurolla. Leirikeskuksen osalle on tulossa mittavaa peruskorjausta tulevina vuosina, Rauhannummen hauta-alueen (1 miljoonan euron) laajennusinvestointi
odottaa jo talousarvion suunnitelmavuosina tulevaisuudessa. 3 kirkon ylläpitomenot ja runsas määrä muita seurakunnan omia toimitiloja vaativat peruskorjauksia ylläpitomenoja.
Hyvinkään kirkkoon on esitetty uusien urkujen rakentamistoiveita vahvasti jo vuosien ajan.
Samoin suunnitelmissa siintää jo Puolimatkan hautausmaan sosiaalitila- ja huoltorakennusinvestointi.
Palkkauskustannuksia nostavat työehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset, jotka tarkoittavat noin 1,1 % nousua palkkamenoihin ensi vuodelle. Henkilöstömenot kaikkinensa
kasvavat kuitenkin noin 0,8 %.
Seurakuntien taloudellista asemaa heikentävät mm. jäsenmäärän väheneminen, eläkevastuiden kasvu sekä valtion kuntiin ja seurakuntiin vaikuttavat talouden tasapainotustoimenpiteet.
Seurakunnan henkilöstömenot ovat verotuloihin nähden yli 80 % luokkaa, joten seurakunnan työntekijämääränkin pitäisi pystyä muuttumaan tulopohjan muututtua, kuten myös
vastaamaan yhä vähenevälle jäsenistölle tarjottavia palveluita. Talouden kehitys vaatii
seurakunnan toiminnan sopeuttamista käytettävissä oleviin resursseihin. On varauduttava
tulemaan jatkossa toimeen pienemmällä henkilöstöllä, määräaikaisuuden lisäämisellä toistaiseksi voimassa olevien virkojen ja työsuhteiden sijaan ja on pohdittava toimintaresurssien jakamista eri tehtäväalueiden ja ikäryhmien välillä. Tilanne vaatii myös vapaaehtoistyön osuuden kasvattamista sekä uusien toiminnan rahoitusmuotojen kehittämistä.
Lisäksi kiinteistöomistuksen vähentämistä tulee pohtia.
Seurakunnan saamat verotulot ovat laskeneet vuosittain noin 0,3-0,7 %. Verottajan muuttama verotus ja veronpalautuskäytäntö on tehnyt verotulojen kuukausiennustamisesta
aiempaa haastavampaa. Veronpalautusten osalle veronsaajista palauttaminen loppukesästä
ja yhden veroprosentin käyttö ennakonpidätyksessä ovat muuttaneet tilitykset aiempaa
epäsäännölliseksi. Usealla palkansaajalla vuoden viimeisen kuukauden palkan verotus on
ennakoitua suurempaa mutta sen tilitys tuleekin veronsaajille vasta seuraavan vuoden tammikuussa, näin kävi meillekin. Viimevuoden verotulot laskivat liki 1% aiempaan vuoteen
mutta tammikuun 2020 tilitys saatiin tavanomaista runsaampana.
Vuonna 2019 seurakunnan saama valtion rahoitusosuus on laskenut 906 000 eurosta
890 170 euroon eli pieneni noin 16 000 euroa. Seurakunnalta perittävät keskusrahasto ja
eläkerahastomaksut pienenevät noin 15 000 euroa, ollen 721 000 euroa.
Riskienhallinnan toteutuminen seurakunnassa
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kirkkoneuvosto nimeämä katselmusryhmä suoritti syyskuussa kiinteän ja irtaimen omaisuuden
sekä hautausmaiden katselmukset. Erillisiä riskikartoituksia kirkkoneuvosto ei tehnyt.
Henkilökuntaa on koulutettu ja opastettu kohtaamaan erilaiset häiriö- ja turvallisuusriskit.
Leiri- ja retkitoiminnassa noudatetaan Kirkkohallituksen turvallisuusohjeita ja jokaiseen
tapahtumaan laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma.
Seurakunnan kiinteistöihin on laadittu pelastussuunnitelmat. Seurakunnalla on voimassa
oleva valmiussuunnitelma häiriötiloja ja poikkeusoloja varten. Kirkonmäellä ja Puolimatkan hautausmaalla on kameravalvonnat., myös kiinteistöille on lisätty ja uusittu
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kameravalvontaa ja avainhallintaa muutetaan sähköiseksi tulevina vuosina turvallisuussyistä. Kiinteistöjen ja toimintayksiköiden riskikartoitus tehtiin keväällä 2016 ja riskien arviointi alkuvuodesta 2017. Sähkölukituksia on lisätty usealle kiinteistölle joka edesauttaa
kulunvalvontaa.
Seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.
Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin ja palvelutuottaja vaihtui vuoden 2017 alussa.
Palvelujen sisältö ja toimivuus arvioidaan vuosittain. Varhaisen tuen malli on käytössä ja
työpaikkakäyntejä tehdään sopimuksen mukaan ja tarvittaessa. Lakisääteiset terveystarkastukset on tehty.
Rahavarat sijoitetaan kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitukset on tehty sellaisiin rahalaitoksiin ja sijoitusvaihtoehtoihin, joissa riskit ovat pienet ja
rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Käteisvarojen käsittelystä on erilliset ohjeet. Hankinnoissa sovelletaan hankintalakia, yleisiä hankintaohjeita sekä seurakunnan ohjeistuksia.
Tietoturvallisuutta on ylläpidetty tavanomaisin toimenpitein (yleiset ohjeet ja toimintatavat,
käyttöoikeuksien määrittelyt jne.). Tietoturvaohjeet on hyväksytty vuonna 2014. Tietoturvallisuuden teknisen puolen vastuut hoitaa Tampereen IT-yhteistyöalue, ja käytämme
heidän valitsemia tietoturvaohjelmia ja muita menettelytapoja.
Henkilötietoturvan ja henkilötietorekisterien osalta EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi
seurakunnan työntekijöitä on koulutettu ja seurakunnalle on nimetty tietoturvavastaava
Tampereen IT-alueen Jukka Nyrhinen. Seurakunnassa käsitellään henkilötietoja toiminnan
ylläpitämistä, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamista sekä toiminnan ja palveluiden
tuottamista ja kehittämistä varten. Tietoja käsitellään seurakunnan jäsenyyden, palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen perusteella sekä suostumukseen, sopimukseen tai lakiin perustuen. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa. Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta
ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita. Tästä syystä henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.
Ympäristötekijät
Seurakunnan ympäristöohjelmaa vuosille 2016-2020 toteutettiin.
1.3. Seurakunnan strateginen suunnitelma 2016-2020
Strateginen suunnittelu on nivelletty normaaliin vuosisuunnitteluprosessiin. Strategian perusteellinen tarkastelu tehdään uuden valtuustokauden alkaessa ja muina vuosina strategiasuunnitelmaan tehdään tarpeelliset tarkistukset. Seurakunnan strategia,
on seuraavalla sivulla. Uuden strategisen suunnitelman valmistelu on aloitettu viime vuonna siihen nimetyn työryhmän toimesta.
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2. HALLINTO
2.1. Yleistä
Toimielinten jäsenten luettelo on seuraavilla sivuilla 11-15. Hallinto-organisaation kaaviokuva on erillisenä liitteenä toimielinten jäsenluettelon jälkeen. Henkilöstön organisaatiokaaviot ovat erillisinä liitteinä henkilöstöluettelon jälkeen.
2.2. Kirkkovaltuuston päätöksiä ja selvitys valtuustoaloitteista ja niiden käsittelystä
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuonna 2019 on toiminut Pekka Kiuttu ja varapuheenjohtajana Sinikka Alapaavola. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi hallintosihteerit Ritva
Marjamäki ja Mikke Mäki.
Kirkkovaltuuston kokouksissa on ollut kirkkojärjestyksen mukaisesti läsnä kirkkoherra
Ilkka Järvinen. Lisäksi viranhaltijoista kokouksessa ovat olleet talousjohtaja Kati Yrttiaho
sekä vs. johtava tiedottaja Tea Pohjoispuro.
Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain
edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Kirkollisveroprosentiksi vahvistettiin 1,25 prosenttia vuodeksi 2019. Talousarvio vuodeksi
2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019–2021 hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksia vuodelle 2019 kolmen rakennus- ja
remonttikohteen, leirikeskuksen saunarakennuksen katon, työkeskuksen ja Rauhannummen kappelin muutos- ja laajennustöiden vuoksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi ja lähetti
sen edelleen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Samalla kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kirkkovaltuuston työjärjestyksen, joka uuden lainsäädännön
voimaantullessa astuu voimaan.
Kirkkovaltuustossa ei tullut käsittelyyn aloitteita.
2.3. Kirkkoneuvoston päätöksiä
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkolain mukaisesti kirkkoherra Ilkka
Järvinen. Varapuheenjohtajana toimi Tuula Karhunen ja sihteerinä hallintosihteerit
Minna Paavola, Ritva Marjamäki sekä Mikke Mäki.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton 1.1.2020 alkaen.
Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.
Hyvinkää-Seura ry:n esityksen pohjalta kirkkoneuvosto pyysi lausuntoa Museovirastolta
koskien Suomen sisällissodassa kaatuneiden ja teloitettujen vainajien nimitietojen lisäämisestä hauta-alueelle. Museovirasto piti muistomerkin toteuttamista perusteltuna.
Kirkkoneuvosto nimesi vapaaehtoistoiminnan työryhmän vuosiksi 2019-2020. Vapaaehtoistoiminnan työryhmä on foorumi, joka yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinoijan
kanssa ideoi ja keskustelee seurakunnan vapaaehtoistoimintaan liittyvistä periaate- ja käytännön kysymyksistä. Työryhmään nimettiin luottamushenkilöjäseniksi Anita Myllymäki,
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Riitta Morri ja Arvi Orava sekä seurakuntalaiset Marja-Liisa Leinonen, Kaj Mönkkönen ja
Kirsikka Vuoren.
Hallintosihteeri Minna Paavola irtisanoutumisen jälkeen kirkkoneuvosto julisti hallintosihteerin viran avoimeksi. Hallintosihteerin virkaan valittiin teologian maisteri Mikke
Mäki.
Kirkkoneuvosto hyväksyi ystävyysseurakuntasopimuksen Hyvinkään seurakunnan ja
Kroatian evankelisen kirkon Osijekin seurakunnan välillä.
Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan ympäristötyöryhmän antamaan Hyvinkään kestävän
kehityksen tiekartasta 2050 ja ympäristöohjelmasta 2019-2021 seurakunnan lausunnon
kaupungille.
Kirkkoneuvosto päätti muuttaa taloustoimiston toimistosihteerin viran talousassistentin
työtehtäväksi.
Kirkkoneuvosto nimesi lapsiasiahenkilöksi kaudelle 2019-2020 johtavan varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkosen ja luottamushenkilöedustajaksi kirkkovaltuutettu ja
kirkkoneuvoston varajäsen Katri Kangas-Pusan. Lapsiasiahenkilöt voivat olla apuna lasivaikutuksen arvioinnin tekemisessä päätöksenteon valmisteluvaiheessa.
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Espoon seurakuntayhtymän ja Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätökset sairaalasielunhoitoa koskevan sopimuksen
irtisanomisesta.
Kirkkoneuvosto hyväksyi nimikkolähettisopimuksen solmimisen Suomen Luterilaisen
Evankeliumi-yhdistyksen kanssa Helene ja Joona Toivasen työstä Myanmarissa. Sopimuksen kannatustavoitesumma oli 20 000 euroa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Hyvinkään kaupungin ja seurakunnan välisen iltapäivätoiminnan avustussopimuksen. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä
muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut muualta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen
tuottajalta. Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen oli neuvotellut kaupungin
opetustoimen edustajien kanssa toiminnan sisällöstä kerhovuosille 2019-2020.
Kirkkoteatteriohjaajan viiden vuoden määräaikaiseen virkaan valittiin teatteritaiteen maisteri Antti Sevanto.
Kirkkoneuvosto hyväksyi taidetoimikunnan ehdottaman seurakunnan taideteosten luettelointia varten tarkoitetun projektin.
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HALLINTOELINTEN JÄSENET
KIRKKOVALTUUSTO 2019 – 2022
Jäsenet
Ala-Paavola Sinikka, FM, eläkeläinen (varapj.)
Haapamäki Jaakko, talouspäällikkö
Hakala Hanna, lääkäri
Hirvonen Aila, luokanopettaja, eläkeläinen
Hujanen Susanna, luokanopettaja
Huuhka Keijo, eläkeläinen
Jokirinne Hilkka, assistentti, eläkeläinen
Kangas-Pusa Katri, rehtori, luokanopettaja
Karhunen Tuula, merkonomi
Karppinen Hannele, lääkäri
Kiuttu Pekka, insinööri (pj.)
Koski-Sipilä Eija, emäntä, opettaja
Kuronen Aino, pääemäntä, eläkeläinen
Laine Titta, toimistosihteeri, eläkeläinen
Lehto Carita, KM, englannin lehtori
Leppäaho Mika, diakoni, nuorisotyönohjaaja
Linna-Pirinen Tuija, aluepäällikkö, eläkeläinen
Mattila Jenna, työterveyshoitaja
Morri Riitta, sairaanhoitaja, yrittäjä
Myllymäki Anita, lastentarhanopettaja
Mäkelä Ari, korjaamopäällikkö, 30.10.2019 alkaen
Mäkelä Roope, opiskelija, 23.9.2019 asti
Pahlman Irma, oikeustieteen tohtori, varatuomari
Pietilä Nina, sairaanhoitaja
Pyrhönen Niklas, hieroja, myyjä
Rainio Jaakko, rehtori
Rajala Inga-Lill, toimittaja, eläkeläinen
Raninen Pauliina, musiikkipedagogi
Rantala Kyllikki, yrittäjä, sairaanhoitaja
Rantanen Marjo, terveydenhoitaja, eläkeläinen
Romppanen Lea, käräjäsihteeri, eläkeläinen
Tyni Pekka, koulutettu hieroja
Vartiainen Maria, sairaanhoitaja, kotiäiti
Väliaho Paula, hankekoordinaattori

KIRKKONEUVOSTO 2019 – 2020
Haapamäki Jaakko
Hujanen Susanna
Järvinen Ilkka, kirkkoherra (pj.)
Karhunen Tuula (varapj.)
Karppinen Hannele
Korpiaho Matti
Myllymäki Anita
Ollikainen Ossi-Pekka
Pahlman Irma
Pallonen Jouni

Heimonen Taisto
Kangas-Pusa Katri

Rantanen Marjo
Karppinen Leo
Lehto Carita
Kölhi Heikki
Linna-Pirinen Tuija
Roope Mäkelä 23.9.2019 asti
Jaakko Rainio 30.10.2019 alkaen
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Rantala Kyllikki
Romppanen Lea
Tyni Pekka

Hakala Hanna
Willman Anni
Huuskonen Reijo

JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019 – 2022
Julistusjohtokunta
Leppälä Kalle (pj.)
Heimonen Taisto
Ahvenainen Aarre
Nousiainen Pauli
Haukijärvi Martti
Rönnlund Hans
Huuhka Keijo
Vierimaa Kari
Jokirinne Hilkka
Huotari Mervi
Kangas-Pusa Katri
Hujanen Susanna
Lehto Carita
Vikman Virpi
Rajala Inga-Lill
Rantanen Marjo
Koski-Sipilä Eija
Kalteva Sirkka
Korpiaho Matti, kirkkoneuvoston edustaja
Kasvatusjohtokunta
Rantalainen Anne (pj.)
Punkki Teija
Lahtela Ville
Lindell Jouni
Leppäaho Mika
Virolainen Ilpo
Mäkelä Roope, 23.9.2019 asti
Vaarala Jarmo, 30.9.2019 alkaen
Vierimaa Kari, 30.9.2019 alkaen
Niemi Outi
Kotala Maire
Pitkänen Jenna
Väliaho Paula
Pyrhönen Niklas
Huuhka Keijo
Raninen Pauliina
Löytty Aino
Tauriainen Tarja
Hirvonen Aila
Pallonen Jouni, kirkkoneuvoston edustaja
Palvelujohtokunta
Pietilä Nina (pj.)
Laaksonen Nina
Jyrkinen Kyösti
Jyrkinen Marja
Kalteva Sirkka
Heimonen Taisto
Kukkonen Vesa
Orava Arvi
Kuronen Aino
Tuohela Jorma
Kölhi Mikael
Lanttola Kaisa
Laine Titta
Kuosmanen Raija
Linna-Pirinen Tuija
Taipale-Lepola Terhi
Mäkelä Ari
Tuina Juhani
Romppanen Lea, kirkkoneuvoston edustaja
Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta
Väliaho Paula (pj.) Hyvinkää
Klemetti-Falenius Anna-Leena, Hyvinkää
Hakala Hanna, Hyvinkää
Piilola Jaana, Hyvinkää
Jattu Timo, Hyvinkää
Haapamäki Jaakko. Hyvinkää
Peippo Juha, Hyvinkää
Saari Ilkka, Hyvinkää
Kurvinen Virpi, Riihimäki
Kaltemaa-Uurtamo Mari, Riihimäki
Lindgren Anne, Riihimäki
Kuparinen Pirkko, Riihimäki
Takala Riitta, Riihimäki
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Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta
Ahtiainen Laura
Silvander Anneli
Pöykkö Enni
Matalamäki Pirkko
Punkki Teija
Rantala Kyllikki
Sirén Liisa
Heikkilä Satu
Elo Markku
Jokela Eero
Tikkaoja Tarja
Tolvanen Anja
Vatanen Pirjo
Rantala Kirsi

Keravan srk.
Mäntsälän srk.
Hyvinkään srk.
Tuusulan srk.
Espoon srk-yhtymä
Nurmijärven srk.
Vantaan srk-yhtymä

Hyvinkään sairaanhoitoalueen edustaja: osastoryhmäpäällikkö Marika Hämäläinen
Hyvinkään seurakunta: kirkkoherra Ilkka Järvinen
Vs. johtava sairaalapastori: Tiina Peippo
TOIMIKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019 – 2020
Viestintätoimikunta
Jäsen
Ilkka Järvinen (pj)
Waltteri Nummelin
Mirva Jääskeläinen
Maarit Vallinkoski
Maiju Laakso
Pauli Nousiainen

Varajäsen
Minttu Talosela
Ulla Haukijärvi
Ari Mäkelä
Inari Arjas
Mikael Köhli

Palvelevan puhelimen toimikunta
Söderholm Seppo (pj.)
Kuronen Aino
Mönkkönen Kaj
Vartiainen Maria
Taidetoimikunta
Morri Riitta (pj.)
Arjas Inari
Hyväkkä Riitta
Laaksonen Nina
Savolainen Ossi
Vainikainen Markku
ALUENEUVOSTOJEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2019 - 2020
Paavolan alueneuvosto
Piilola Jaana (pj.)
Ahokas Päivi
Huuskonen Reijo
Karhunen Erkki
Kataja Kirsi
Orava Arvi
Rainakari Raili

Routama Leena
Linden Marjatta
Paukku Lea
Vaarala Jarmo
Pallonen Jouni
Mauranen Kirsti
Arjas Inari

Vehkojan alueneuvosto
Haukijärvi Ulla (pj.)
Harju Juhani

Myllymäki Anita
Mehmet Ali
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Haukijärvi Martti
Kalteva Sirkka
Laitinen Salme
Rantanen Marjo
Vuori Kirsikka

Jyrkinen Marja
Tenkula Nieminen Aino
Lanttola Kaisa
Tauriainen Tarja
Jokinen Jouko

Kytäjän alueneuvosto
Löytty Aino (pj.)
Rouhiainen Eeva
Salminen Virpi
Saukkonen Ritva
Skyttä Matti
Uusitalo Jukka
Vähäsöyrinki Joose

Skyttä Leena
Saukkonen Annika
Kohonen Sanna
Seitsonen Mimmu
Huuhka Keijo
Tuominen Aimo
Taipale Markku

Kaukasten alueneuvosto
Koski-Sipilä Eija (pj.)
Ahokas Päivi
Heimonen Taisto
Juva Ulla
Nummela Matti
Tetri Anja
Tuina Juhani

Tilus Jussi
Kotala Maire
Halmela Vilho
Juva Merja
Hokkanen Merja
Parikka Hellä
Vierimaa Kari

Martin alueneuvosto
Kölhi Heikki (pj.)
Ilonen Päivi
Jattu Timo
Kuosmanen Kari
Letto Virva
Niemi Outi
Viitanen Mika

Luoto Timo
Juva Merja
Raninen Pauliina
Söderholm Seppo
Vikman Virpi
Linden Marjatta
Peippo Juha

Vapaaehtoistoiminnan työryhmä
Luottamushenkilöedustajat
Myllymäki Anita
Morri Riitta
Orava Arvi
Seurakuntalaisedustajat
Leinonen Marja-Liisa
Mönkkönen Kaj
Vuori Kirsikka
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Viranhaltijat
Lottonen Saija
Sillanpää Suvi
Tukeva Anna-Mari
Vapaaehtoistoiminnan koordinoija Petra Pohjanraito
Kansainvälisen työn vastuuryhmä
Luottamushenkilöedustajat
Korpiaho Matti
Niemi Outi
Punkki Teija
Rajala Inga-Lill
Seurakuntalaisedustajat
Klemetti-Falenius Anna-Leena
Löytty Aino
Viranhaltijat
Rauhala Jyrki
Rantalankila Johanna
Lammela Päivi
Kasvatustiimin edustaja
EDUSTAJAT/JÄSENET KIRKON YHTEISISSÄ HALLINTOELIMISSÄ 2019
Kirkolliskokousedustaja 1.5.2016 – 30.4.2020
Karppinen Hannele, lääkäri
Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2016 – 30.4.2020
Järvinen Ilkka, kirkkoherra
Kiuttu Pekka, insinööri
TILINTARKASTUSYHTEISÖ 2019 – 2022
KPMG Oy Ab
- päävastuullinen tilintarkastaja Mari Säynätjoki, JHT, KHT
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3. HENKILÖKUNTA
3.1. Yleistä
Tähän kappaleeseen on koottu perustietoa henkilöstön määrästä ja muutoksista, palkka- ja
henkilösivukuluista sekä henkilöstölle maksettavista korvauksista ja henkilöstön kehittämisestä. Henkilöstösuunnitelman ja henkilöstökertomuksen tietosisällöt on yhtenäistetty
mahdollisimman pitkälle.
3.2. Henkilöstön ja työolosuhteiden kehittäminen
Painopisteet 2019 - 2021
1. Huolehdimme työntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista.
2. Tuemme esimiestyöskentelyä ja johtamista.
3. Kehitämme toimintayksiköiden ja tiimien keskinäistä vuorovaikutusta ja sisäistä
tiedotusta.
Tavoitteet 2019
1. Kartoitamme työolosuhteiden terveellisyyttä ja varmistamme työturvallisuutta.

2. Otamme käyttöön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.

3. Epäasiallisen kohtelun ohjeistus on käytössä ja kaikilla työntekijöillä on valmiudet toimia ohjeiden mukaisesti.

.
4. Opettelemme käyttämään henkilökohtaisesta hyvästä työsuoriutumisesta palkitsemisjärjestelmää (suorituslisään perustuva arviointi) ja motivoimme työntekijöitä kehittymään
työssään.

17

3.3. Henkilöstömuutokset 2019
Henkilöstöliite sivuilla 29-31 sisältää seurakunnan virkojen ja toimien luettelon
vaativuusryhmittäin, tiedot tuntipalkkaisista, tarvittaessa töihin tulevista ja lomasijaisista
sekä yhteenvedon henkilöstön määrästä työvuosina työntekijäryhmittäin.
Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy seuraavat henkilöstömuutokset ja määräaikaiset
tehtävät:
Määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen ja nimikemuutokset:
Eläkkeelle siirtymiset:
Siivooja-talonmiehen virka lakkautetaan ja muutetaan työsuhteeksi
Hallintosihteeri jäi eläkkeelle vuoden 2018 aikana. Eläkkeellä ollut viranhaltija palasi hoitamaan virkaa väliajaksi, koska virka tuli uudelleen täytettäväksi v. 2018 valitun hallintosihteerin lähdettyä koeajalla.
Uudet tai jatkettavat määräaikaiset tehtävät:
Toimistovirkailija, taloustoimisto, varaus lomasijaisen palkkaan 4kk
Lastenohjaajia 4 kpl á 6kk
Diakoniatyössä vuorotteluvapaan sijainen 9kk ja opintovapaan sijainen 9kk
Hautaustoimen kesätyöntekijöitä 12 x 6kk, 1 x 6kk ja 1 x 5kk yht. 14 eri
työntekijää
Hautausmailla koululaisia ja opiskelijoita 38 +50 vkoa 18 eri työntekijää
Hautausmailla erityisammattimies 6kk x 2 työntekijää
Nuorisotyössä 2,5kk x 3 kesätyöntekijää
Kesäteologeja 2,5kk x 3 työntekijää
Sääksissä 3kk kesäisäntä
Siivooja-talonmiehiä kesälomansijaisiksi 2kk x 2 työntekijää
ravitsemustyöntekijä kesäksi 11kk
kiireapulainen keittiötyöhön tarvittaessa töihin tuleva 6kk
musiikkityöhön 2kk kesätyöntekijä
Kirkkoherranviraston määräaikaisesti vuoden 2017 loppuun täytetyn toimisto-sihteerin viranhoitoa esitetään jatkettavaksi suunnittelukauden 2018–
2020 ajan.
Kesälomakaudeksi kirkkoherranvirastoon kolmen kuukauden loma-sijainen
Erityisnuorisotyöntekijä 5kk
Julistuksen vastuukappalaisen eläköitymisjärjestelyihin liittyvä 4kk sijaisuus

-

18

-

3.4. Henkilöstökertomustietoja vuodelta 2019
3.4.1. Henkilöstön määrä ja rakenne
Henkilöstön määrä oli kaikkinensa 129 josta vakinaista henkilökuntaa toistaiseksi voimassa
olevia vakansseja) oli yhteensä 91. Vakinaisista kokoaikaisia oli 88 ja osa-aikaisia 3, lisäksi
ei vakinaisia sijaisia ja määräaikaisia 38. Vakinaisen (ei sis. määräaikaisia) henkilökunnan vakanssien määrä 31.12.2019 tehtäväryhmittäin on esitetty alla olevassa taulukossa.

Henkilökunnasta naisia oli 76 % ja miehiä 24 %. Seuraavissa ammattiryhmissä kaikki tai
lähes kaikki työntekijät olivat naisia: diakoniatyössä ja lastenohjaajina. Kaikki hautaustoimen vakinaiset työntekijät olivat miehiä. Muissa ammattiryhmissä oli kumpaakin sukupuolta.
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Sijaiset, määräaikaiset ja tarvittaessa töihin tulevat
Ei-vakinaista henkilökuntaa oli kertomusvuoden lopussa 36 henkilöä. Tähän ryhmään
kuuluvat virkavapaiden-, sairaus-, ja äitiysloman sijaiset, eräät määräaikaiset työntekijät ja
tarvittaessa töihin tulevat. Tilinpäätöshetkellä vakinaisista vakansseista 6 oli sijaisten hoitamia.
Vuoden aikana sijaisuuksien hoitajia oli 14, määräaikaisten virkojen tai sijaisuuksien hoitajia oli 54 ja ei vakituisia vaan tilapäisiä tai tarvittaessa töihin tulevia sekä tuntipalkkaisia
26 eri henkilöä.
Henkilökunnan työpanos työntekijäryhmittäin ja työvuosina
Henkilökunnan määrä työvuosiksi laskettuna ilmenee edellisen sivun taulukosta ja kaaviosta. Kokonaistyöpanokseksi on viime vuonna saatu 116,13 htv (118,7 v.-18, 121,1 v.-17,
119,3 v.-16, 121,4 v.-15 ja 120,1 v.-14) henkilötyövuotta.
Vakinainen henkilöstö palvelussuhteen luonteen mukaan 31.12.2019
Vakinaisesta henkilökunnasta virkasuhteisia oli 53 hlöä (58 hlöä v.-18) ja työsuhteisia 38
hlöä (43 hlöä v.-18). Vakinaisista tehtävistä vain 3 oli osa-aikaisia vuoden lopussa. Vuoden
2019 aikana vakituisista työtehtävistä muutettiin 1 kirkkoteatteriohjaajan virka 5 vuotiseksi
määräaikaiseksi ja 2 työsuhdetta (keittäjän työsuhde ja IT-vahtimestarin työsuhde) 5 vuoden määräaikaiseksi, joista em. virkaan ja IT-vahtimestarin työsuhteeseen saatiin tehtävänhoitajat. Lisäksi kahden sairaalasielunhoitajan vakituisen viran täyttö jäi odottamaan määräaikaisilla tehtävänhoitajilla virat täytettynä, sairaalasielunhoidon sopimusyhteistyön toiminnallisten muutosten mahdollisesti aiheuttamia ratkaisuja.
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Henkilökunnan ikärakenne
Ikäryhmätaulukossa nuorimpien ikäryhmien pienuus on edelleen merkittävä, vakinaisesta
henkilökunnasta alle 35 -vuotiaita oli vain 6. Henkilökunnan ikärakenne painottuu selvästi
ja melko tasaisesti yli 40 -vuotiaiden ikäryhmiin: alle 40 -vuotiaita henkilökunnasta oli
15 %, 40 - 49 -vuotiaita 36 % ja 50- 59 -vuotiaita noin 34 %. Huomattava määrä työntekijöistä on yli 60 -vuotiaita n. 13 %, joten eläköitymisiä on lähivuosina odotettavissa.
Henkilökunnan ikärakenne on kokonaisuutena ollut varsin vakaa viiden vuoden tarkastelujaksolla.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,7 vuotta (49,5 v.-18). Keski-ikä on laskettu
raportointivuoden ja syntymävuoden erotuksena.
Kesätyöntekijöiksi palkatut nuoret työntekijät
Kesätöihin palkattiin nuoria ja opiskelijoita seuraavasti: teologian tai nuorisotyön opiskelijat 5, hautausmaatyöt 8, kiinteistötyöt 2 ja keittiötyöt 2.
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Erityistyöllistetyt, työharjoittelijat, yhdyskuntapalvelua suorittavat yms.
Vuoden aikana oli palveluksessa 2 erityistyöllistettyä henkilöä avotyösopimuksessa koko
vuoden ja yksi määräaikainen henkilö. Seurakunnassa on ohjattu 8 eri työssäoppijaharjoittelijaa, kolmea oppisopimusopiskelijaa ja yhtä siviilipalvelushenkilöä. Työssäoppijat
ovat olleet ravitsemuspalveluiden, lastenohjaaja-, ja siivoustyön opiskelijoita ja oppisopimuskoulutettavia suntion ammattitutkintoon ja taloushallinnon erikoisammattitutkinnon opiskelija.
3.4.2 Työaikatietoja
Työaikapankki ja muut työaikajoustot
Työaikapankki otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Sen suosio ja käyttö on kasvanut
vuosittain. Vuoden 2019 lopussa työaikapankkiin kuului 76 työntekijää. Työaikapankissa
oli vuoden lopussa säästössä yhteensä noin 264 työpäivää vastaava työaika (299 päivää
v.-18, 730 päivää v.-17, 650 päivää v.-16 ja 616 päivää v.-15). Rahallisesti tämä palkkavarauksissa tarkoittaa 119 270 euron summaa sotu – ja vakuutuskuluineen. Palkkavaraukset ovat laskeneet noin 41 709 eurolla edellisestä tilinpäätöksestä.
Toimisto- ja hallintohenkilökunnan käytössä on lisäksi liukuva työaika siihen liittyvine
työaikajoustoineen. Työaikasaldoa saa em. työaikaseurannassa olevilla olla yhteensä enintään +40 tuntia.
Lisä- ja ylityöt sekä tuntipalkat
Vuoden aikana maksettiin tuntikorvauksia tarvittaessa töihin tuleville työntekijöille kuten
esim. pitopalvelun ja puhtaanapidon varahenkilöille ja lumityöhälytyksiin, talonmiestöihin
osallistuville 3874 tuntia (3303 h v.-18). Rahalla korvattuja lisä- ja ylitöitä kertyi 2952 tuntia (1401 h v.-18). Sunnuntaikorvauksia maksettiin 1086 tunnilta (1645 h v.-18). Vuonna
2019 pääosa lisä- ja ylitöistä 1135 tuntia, kaikista korvatuista lisätyötunneista kertyi kiinteistöhenkilökunnalle, 612 tuntia keittiötyöntekijöille ja lapsityössäkin oli jopa 602 korvattua lisä- ja ylityötuntia.
Perhevapaat
Palkallisia perhevapaita ei ollut yhtään päivää ja lapsen sairauden vuoksi hoitopäiviä 21.
Palkattomia perhevapaita oli kahdella henkilöllä, yhteensä 193 päivää.
Osa-aikajärjestelyt
Kolmella vakituisella henkilöllä oli osa-aikatyö.
Vuosilomat
Pitkä 38 työpäivän vuosiloma oli 62 (68 %) työntekijällä. Vuosilomapäiviä työntekijöille
on kertynyt yhteensä 3239 päivää.
Lomautukset
Lomautuksia ei ollut tarve toteuttaa vuonna 2019.
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3.4.3. Palvelussuhteen kesto sekä henkilökunnan vaihtuvuus ja rekrytointi
Työhistoria
Viime vuoden työsuhteessa ja virassa vuoden lopulla läsnä olleen vakituisen
henkilökunnan keskimääräinen palvelussuhteen kestoaika oli vuoden lopussa 12,3 vuotta
(laskettu raportointivuoden ja palvelussuhteen alkuvuoden erotuksena). Vakinaisesta
henkilöstöstä 28 on palvellut yli 15 vuotta seurakuntaa ja yli 20 vuotta palvelleita oli 16
hlöä ja yli 25 vuotta palvelleita oli 10 henkilöä. Alle viisi vuotta palvelleita oli puolestaan
19 henkilö ja 5-9 vuotta palvelleita 25 henkilöä vakinaisista työntekijöistä.
Henkilökunnan vaihtuvuus
Viimeisen viiden vuoden aikana eläkkeelle on siirtynyt keskimäärin viisi henkilöä vuodessa. Vuonna 2019 eläkkeelle siirtyi neljä henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta irtisanoutui muista syistä seitsemän henkilöä, joten lähtövaihtuvuus oli 10 %. Vakinaiseen
palvelukseen otettiin 1 henkilö. Vuoden lopussa sijaisten hoitamien työsuhteiden määrä oli
poikkeuksellisen runsas eli 14 henkilöä. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy keskimäärin 3-4
henkilöä vuodessa.

Henkilökunnan rekrytointi ja saatavuus
Seurakunnan avoimessa haussa olleisiin tehtäviin on ollut varsin hyvin hakijoita.
3.4.4. Osaaminen ja sen kehittäminen sekä johtaminen
Henkilökunnan pohjakoulutus
Henkilökunnasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 22 henkilöä ja alemman
korkeakouluasteen (ammattikorkeakoulututkinto) 7 henkilöä. Alimman korkea-asteen
(opistotaso) tutkinto oli 23, keskiasteen tutkinto (ylioppilas tai ammattitutkinto) 33, ylempi
perusaste (peruskoulu tai keskikoulu) 3 ja alempi perusaste 3 henkilöllä.
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Perehtyminen
Seurakunnan perehtymisopas ja perehtymiskortti olivat käytössä.
Henkilöstökoulutus
Vuoden 2019 koulutuksessa painottui työntekijöiden ammatillinen koulutus. Henkilöstökoulutuksen määrä oli yhteensä 297 päivää (287 v.-18, 327 v.-17) eli 2,6 pv/ htv
(2,4 pv/htv v.-18). Lisäksi neuvottelupäiväosallistumisia kertyi 91 päivää ja retriittipäiviä 9.
Koulutuksen erilliskulut olivat yhteensä 41 191 euroa eli 358 euroa työvuotta kohti (266 €
v.-18, 314 € v-17).
Ammattilehtenä työntekijöille ja luottamushenkilöille on tilattu Kotimaa -lehteä. Vuosikulu tältä osin oli noin 25 000 euroa.
Muu osaamisen kehittäminen
Palkattomalla opintovapaalla oli neljä henkilöä yhteensä 416 päivä ajan (866 pv v.-18,
694 pv v.-17).
Työnohjaus
Työnohjaukseen osallistui 11 eri henkilöä.
Kehityskeskustelut ja hava-keskustelut
Kehityskeskustelut toteutuivat lähes koko vakinaisen henkilökunnan osalta. Harkinnanvaraiseen palkanosaan liittyvät arviointi- ja tavoitekeskustelut (ja samalla tehtävänkuvauslomakkeiden tarkistuskeskustelut) käytiin kaikkien vakinaisessa palvelussuhteessa olevien
kuukausipalkkaisten työntekijöiden kanssa.
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3.4.5. Työhyvinvointi ja terveys
Työterveyshuolto
Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi yleislääkäritasoisen
sairaanhoidon laboratorio- ja röntgentutkimuksineen.
Riskiryhmässä työpaikan altisteiden vuoksi olevat työntekijäryhmät tarkastetaan säännöllisin määräajoin, ikävuosisidonnaisia terveystarkastuksia ei sen sijaan ole tehty Suomen
Terveystalon palvelusopimuksen piirissä. Fysikaaliset hoidot/neuvonta sekä psykologin tapaamiset sisältyvät rajoituksin työterveyshuollon piiriin.
Työterveyshuollon kokonaiskulut kasvoivat vielä hieman aiempaan vuoteen nähden, ollen
117 986 euroa (112 283 € v.-18, 89 798 € v.-17) euroa. Kulut tehtyä työvuotta kohti olivat
1025 euroa (946 € v.-18, 724 € v.-17) euroa. Korvauksena työterveyshuollon kuluista saatiin Kansaneläkelaitokselta takaisin noin 29 000 euroa vuoden 2018 työterveyshuollon kuluista.
Sairauspoissaolot
Sairauspoissaoloja kertyi 1313, kun vastaava määrä vuonna 2018 oli 1575 ja vuonna 2017
lukumäärä oli 2233 ja vuonna 2016 2040 kalenteripäivää. Tähän sisältyy tapaturmien
vuoksi poissaoloja 7 päivää. Näistä työmatkatapaturmia oli 2 päivää ja työtapaturmia 5 päivää. Sairauspoissaolopäiviä kertyi keskimäärin 12 tehtyä työvuotta kohti (vuonna 2018
13 päivää ja 2017 vastaava luku oli 18, vuonna 2016 17,1). Tavoitetasoksi on määritelty
alle 15 sairauspoissaolopäivää /henkilö/vuosi ja kahtena viime vuonna tavoite on saavutettu. Sairauspoissaoloja seurataan varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti.
Sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2019 eniten varhaiskasvatuksessa 239 päivää ja liki saman verran kiinteistötoimessa eli 237 päivää, 227 hautaustoimessa ja 152 päivää musiikkityössä. Seitsemän työntekijän osalta poissaolojen määrä vaati varhaisen tuen toimien käynnistämistä.
Kuntoutus
Kuntoutukseen osallistui kaksi työntekijää viime vuonna.
Virkistystoiminta sekä liikunnan ja kulttuurin tukeminen
Liikunnan ja kulttuurin tukeminen toteutettiin henkilökunnalle Smartum-kortille ladattavien liikunta/kulttuuriedun muodossa. Edun arvo oli 120 euroa/työntekijä/vuosi.
Henkilökunnan virkistysretkeen, joulujuhlaan ja liikunnan/kulttuurin tukemiseen käytettiin
varoja yhteensä noin 26 000 euroa eli noin 201,6 euroa työsuhteessa ollutta työntekijää
kohti.
Palvelussuhdeasunnot
Seurakunnan työntekijöistä ja heidän perheestään 3 asui vakituisesti työsuhdeasunnossa,
lisäksi kesäajan yhdelle sijaiselle tarjottiin vuokra-asunto työsuhteen ajalle. Rauhannummen 2 asuntoa oli remontoitavana vuoden aikana, joten ne olivat tyhjillään.
Vuokrausperuste omalle henkilökunnalle on verohallituksen vahvistama asuinhuoneistojen
luontoisetuarvon mukainen vuokra.
Henkilökuntaruokailu

25

Päivittäin 14-59 työntekijää käytti henkilökuntaruokailun mahdollisuutta seurakuntakeskuksessa. Lisäksi käytössä on lounassetelit niitä tilanteita varten, kun työntekijä ei
työskentelyolosuhteista johtuen voi lainkaan tai ajoittain käyttää seurakunnan omaa työpaikkaruokailua hyväkseen.
3.4.6. Yhteistoiminta
Sisäinen tiedottaminen
Ajankohtaisista asioista henkilökunnalle on tiedotettu sähköpostin välityksellä. Kirkkoneuvoston kokousten päätöksistä tiedotettiin säännöllisesti.
Seurakunnan yhteisessä tietoverkossa T-kansioissa on käytettävissä laajalti erilaista tietoa
hallinnosta, henkilöstöasioista, taloudesta ja toiminnasta. Lähes koko henkilökunta käyttää
sähköpostia.
Seurakunnan varausjärjestelmän Katrinan käyttö tukee hyvin varauskäytäntöjä sekä tila- ja
henkilövarauksiin liittyviä toiminnallisia rutiineja.
Työpaikkakokoukset
Koko henkilökunnalle yhteisiä työpaikkakokouksia oli kaksi. Esimieskokous pidettiin
kuusi kertaa. Kaikissa toimintayksiköissä on omat työpaikkakokouksensa, seurakuntatyön
ja kiinteistötoimen toimintayksiköissä usein 1 - 2 viikon välein, muissa työyksiköissä
yleensä tarpeen mukaan.
Yhteistoiminta
Seurakunnan yhteistoimintaelin on yhteistyötoimikunta, joka käsittelee myös työturvallisuuteen liittyvät asiat. Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa. Merkittävimmät
käsitellyt asiat olivat; Kirkon työmarkkinalaitoksen Suositussopimuksen käsittely epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä, Työsuojelun toimintaohjelman päivitys, toimitilojen turvallisuus ja terveellisyys sekä muut ajankohtaisasiat, sekä työterveyshuollon asiakaskokemuksien kartoitus.
Seurakunnan työsuojelupäällikkönä toimii talousjohtaja. Seurakunnassa on yksi työsuojeluvaltuutettu ja yksi varavaltuutettu. Pääluottamusmiehiä on valittuna kolme eli
Jukon/Akavan, Kirkon alat ry:n sekä Kirkon alan unionin ry/JHL edustaja.
Toimintakauden aikana perustettiin sisäilmatyöryhmä jossa oli mukana henkilöstön ja
työnantajan edustajia, työterveyshuollon lääkäri ja sisäilmatutkijoita (2 vuorotellen). Työryhmä kokoontui kerran ja sen seurauksena perustettiin tilatyöryhmä jossa myös työterveyslääkäri ja sisäilma-asiantuntija vierailivat kerran, mutta heiltä saatiin toiminta ohjeita työpaikalle tämän jälkeenkin. Oireiluja aiheuttanut työkeskus suljettiin käytöstä, jonka
jälkeen tilatyöryhmä jatkoi työtilajärjestelyihin ja henkilöstön hyvinvointiin liittyvien asioiden käsittelyä yhteistoiminnassa. Näitä kokouksia pidettiin 4 kertaa syys-joulukuun aikana. Kiinteistöpäällikkö lähetti työntekijöille sähköpostilla myös viikkotiedotetta väistötila-asioihin liittyen.
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3.4.7. Palkkaus ja henkilöstökustannukset
Henkilöstökustannukset
Seurakunnan kaikki henkilöstökulut olivat yhteensä 5,839 miljoonaa euroa. Henkilötyövuotta kohti kulut olivat 50 873 euroa (43 988 € v.-18). Henkilöstökulut kasvoivat 4,9 %
edellisvuodesta. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden summa henkilösivukuluineen (ilman
henkilöstökulujen oikaisueriä) nousi noin 161 000 euroa. Talousarvioon varatut määrärahat
ylittyivät 71 300 eurolla.
Maksettavat eläkkeet
Kirkon työntekijät on eläkevakuutettu Kirkon eläkerahaston kautta. Keva hoitaa myös kirkon työntekijöiden eläkepäätökset ja eläkemaksatuksen.
Seurakunnan omatoimisesti maksettaviin eläkkeisiin sisältyy yksi vanhan eläkesäännön
nojalla seurakunnan maksettavaksi kuuluva perhe-eläke, mikä maksetaan taseen eläkevarauksesta.
Sopimustilanne ja Kirkon sopimusratkaisu 1.2.2018 - 31.3.2020
Merkittävimmät vaikutukset uuden työehtosopimuskauden aikana olivat seuraavat
v. 2018 lomarahojen yhteydessä maksettiin 108 €/ työntekijä
Yleiskorotukset 1,1 % v. 2018 ja 1 % v. 2019
Kertaerä 368 € maksuun 2019 lomarahan yhteydessä
Hava -palkanosa muuttuu suorituslisä -arvioinniksi pysyvästi
36 h:n leiristä leirivapaahyvityksenä 1 vapaapäivä
Harkinnanvarainen palkanosa
Keskeiset harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton periaatteet olivat:
- Tavoite- ja arviointijakso oli noin kalenterivuosi, tavoite- ja arviointikeskustelut pidettiin tammi-helmikuussa ja harkinnanvaraiset palkanosat tulivat maksuun 1.4. lukien.
Suorituslisän arvioimiseen vaadittavat tavoitteet asetettiin helmikuussa 2019 ja
arviointikeskustelut pidettiin loka-marraskuussa, joiden pohjalta maksuun tuli 1.1.2020
uusi henkilökohtainen palkanosa. Myös kesken vuotta vähintään 7 kk arviointiajalle
1.2.-30.11.19 työsuhteeseen tulleille asetettiin tavoitteet ja tehtiin arvioinnit. Mikäli
7 kk ei tullut täyteen vuonna 2019, arviointi siirtyi vuodelle 2020.
- Työsuorituksen arvioinnissa käytettiin seuraavaa neliportaista pisteytettyä asteikkoa:
edellyttää kehittämistä, tavanomainen, tavanomaista parempi ja erinomainen.
- Harkinnanvaraisen palkanosan suuruus oli arviointituloksesta riippuen
0 € / 20 € / 70 € / 120 €.
- Arvioinnissa sovellettiin kirkkoneuvoston hyväksymää arviointi -kriteeristöä ja seurakunnan yhteistoiminnassa laadittua omaa tavoite/arviointilomaketta.
- Kehityskeskustelukäytäntöä sovellettiin kaikkiin vakinaisiin työntekijöihin, mutta esimies sai valita ajankohdan ja kehityskeskustelu oli mahdollista yhdistää hava/suorituslisä -keskusteluun.
Yhteistyö työntekijäjärjestöjen kanssa
Yhteistyö työntekijäjärjestöjen luottamusmiesten kanssa on ollut edelleen toimivaa ja asiallista. Useita palavereja on pidetty luottamusmiesten kanssa, ja myös paikallisneuvotteluja on käyty hyvässä yhteishengessä KirVES:n edellyttämistä soveltamis-
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kohdista, kuten suorituslisän ja leirivapaakäytäntöjen osalta. Kirkon Alat ry, Kirkon
Unioni/JHL ja nyt myös Juko/Akava ovat olleet edustettuna koko vuoden varaluottamusmiehineen pienen tauon jälkeen.
Muita päätöksiä
Kirkkoneuvosto hyväksyi muutamia määräaikaisia erityisperusteita (vaativuuden muutoksia sijaisuus ja perehdytystilanteissa, tehtävän määräaikaisia vaativuuden lisäyksiä esim.
kirkollisvaalien järjestelyssä oman työn ohella). Palkka-asiamies on täytäntöön pannut
useita opiskelijoiden ja harjoittelijoiden perehdytykseen liittyviä määräaikaisia palkkausperusteita (2 % / 3 % peruspalkan päälle) kirkkoneuvoston tekemän linjauksen pohjalta.
Palkka-asiamies ei vienyt kaikkia tehtyjä työntekijöille tehtyjä palkantarkistusesityksiä
kirkkoneuvoston käsittelyyn, vaan arvioi yhteistyössä kirkkoherran kanssa esitettyjen perusteiden laatua suhteessa varsinaisessa työtehtävissä edellytettäviin vaatimuksiin. Työehtosopimuksen ja kirkkoneuvoston linjaus erityisperusteiden maksamiseen edellyttää
olennaista, mutta tilapäistä tehtävien vaativuuden muutosta, joka voi johtua esim. hankkeista tai projekteista, joiden johdosta tehtävän vuorovaikutus tai vastuu lisääntyvät. Tilapäisen muutoksen oletetaan olevan voimassa vähintään kuukauden. Yksittäiset tilapäiset
lisätehtävät, joiden hoitamiseen työntekijän voidaan odottaa osallistuvan työnsä kuuluvien
vastuiden puolesta, eivät ole yleensä palkantarkistusperuste edes määräajaksi. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen osoitettava palkanlisä on käytettävissä työntekijän henkilökohtaisten osaamisten ja työssään monipuolisen käytettävyyden ja yhteistyötaitojen palkitsemiseen henkilökohtaisena kannustimena.
Toimituspalkkiot ja luottamushenkilöpalkkiot
Satunnaisten toimituspalkkioiden maksamisessa noudatettiin suositussopimusta toimituspalkkioista. Luottamushenkilöiden palkkioissa sovellettiin valtuustokaudelle 2019-2022
vahvistettuja palkkioita, joita oli korotettu vuoden 2018 tasosta.
3.4.8. Tasa-arvosuunnitelma
Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työnantajat toimimaan sukupuolen välisen tasa-arvon edistämiseksi. Vähintään 30 työntekijää työllistävien työnantajien on lain mukaan tehtävä
myös tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia erillisenä tai se voidaan
sisällyttää osaksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa.
Lisäksi tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.
Hyvinkään seurakunnassa erillisen tai yksityiskohtaisemman tasa-arvosuunnitelman laatimiseen ei menneinä vuosina oltu nähty erityistä tarvetta yhteistyötoimikunnassa tai kirkkoneuvostossa. Erityisiä toimenpiteitä vaativia epäkohtia ei ole noussut esille.
Viime vuonna kuitenkin yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman laatiminen jatkui vuoden 2019 aikana. Esittävään suunnitelmaan päästään päivittämään uusimpia tietoja tämän
henkilöstönkertomuksen toteuman osalta.
Seurakunnan palkkaus perustuu tehtävien vaativuusryhmittelyyn. Miehille ja naisille maksetaan samasta tehtävästä samaa palkkaa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimiin
tehtävien eri vaativuusryhmien palkkahinnoitteluihin ja sitä kautta syntyviin palkkaeroihin
yksittäinen seurakunta ei voi käytännössä vaikuttaa.
Miesten ja naisten sijoittumisesta eri tehtäviin saa hyvän kuvan seurakunnan vuosittaisesta
toimintakertomuksesta, joka sisältää tiedot seurakunnan vakinaisesta henkilökunnasta
tehtäväryhmittäin sekä sukupuolen, koko-/osa-aikaisuuden ja sopimusalan mukaan jaotellen. Lisäksi tasekirjaan liitetty toimintakertomus sisältää henkilöstöluettelon virka/tehtävänimikkeittäin. Seurakunnan vakinaisista työntekijöistä naisia oli vuoden 2019 lopussa
76 %.
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SEURAKUNNAN VIRAT JA TYÖSUHTEET 31.12.2019
Tehtävänimike

________ Tehtävä täytetty

Seurakuntatyö
kirkkoherra

010401

vastuukappalainen (II kappalainen)
IV kappalainen
seurakuntapastori
seurakuntapastori

010106
010613
060686
010108

johtava kanttori
A-kanttori
B-kanttori
B-kanttori
musiikkityöntekijä

010916
010909
160209
010510
171100

kirkkoteatteriohjaaja
lähetyssihteeri

010917
010908

vastuukappalainen (III kappalainen)
seurakuntapastori
seurakuntapastori
seurakuntapastori
seurakuntapastori
vs. seurakuntapastori
toimistosihteeri

010615
011113
020806
010617
010115
010917
010117

nuorisosihteeri
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
erityisnuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
vs. erityisnuorisotyönohjaaja

011201
011000
011007
011211
010492
011206
010702
010617

johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja (määräaikainen)

010311
010616
120804
130801
120804
011011
140800
010813
060812
011013
310714
040810
160807
040917
010813
230382
040808
020608
010812
060616
241117
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lastenohjaaja (määräaikainen)

010917

vastuukappalainen (I kappalainen)
V kappalainen
seurakuntapastori

010400
010918
010918

diakoniasihteeri
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
diakonissa
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija

010703
280200
010810
180495
010108
010508
010311
011216

johtava sairaalapastori
sairaalapastori
sairaalapastori
sairaalapastori
vs. sairaalapastori (määräaikainen)

010717
010114
010114
010114
010717

johtava perheneuvoja
perheneuvoja
vastaanottosihteeri

080107
010103
270409

johtava tiedottaja
tiedottaja

010717
031218

Hallinto ja muut tehtävät
Kirkkoherranvirasto
hallintosihteeri
vs hallintosihteeri
toimistosihteeri
toimistosihteeri
vt. toimistosihteeri, määräaikainen

010681
101218
260988
010117
010211

Taloustoimisto
talousjohtaja
vt. toimistotyöntekijä
palkanlaskija
kirjanpitäjä
toimistovirkailija

140817
091018
010599
011289
010390

Hautaustoimi
hautaustoimen päällikkö
työnjohtaja
vt. erityisammattimies
vt. erityisammattimies
erityisammattimies
erityisammattimies
erityisammattimies

010796
210408
091018
081218
010417
131189
010216

Kiinteistötoimi
kiinteistöpäällikkö (60%)
työnjohtaja
vt. suntio-talonmies
suntio-talonmies
suntio-talonmies
siivoustyöohjaaja

100613
200317
051018
020204
011111
300718
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vt. siivooja-talonmies
vt. siivooja-talonmies
siivooja-talonmies
siivooja-talonmies
siivooja (52%)
siivooja
siivooja

010118
010618
140507
010590
260301
010208
011008

Ruokapalvelut
pääemäntä
emäntä
emäntä
emäntä
emäntä
keittäjä
ravitsemustyöntekijä
emäntä
ravitsemustyöntekijä

011015
070590
080216
210798
180790
110315
011218
010116
010116
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4. JÄSENET
Seurakunnan väkiluku oli vuoden 2019 lopussa 31 058. Väkiluku aleni 1,7 %:lla eli 547
jäsenellä. Seurakuntaan kuului 46 518 hyvinkääläisestä lopussa 67 % hyvinkääläisistä.
Muuttotappio vähensi väkilukua 45 jäsenellä, liittymis-/erokehitys puolestaan vähensi 346
jäsenellä. Kuolleita oli 156 kastettuja enemmän.
Tunnusluvut – jäsenistö
Seurakunnan jäsenistä oli vuoden 2019 lopussa ruotsinkielisiä 275 (0,87 %) äidinkieleltään
ja 118 muun kielisiä; mm. eestinkielisiä, venäjänkielisiä, englanninkielisiä ja muita. Jäsenistä 1,2 % oli muita kuin suomenkielisiä.
Kasteen kautta lapsia tuli seurakunnan jäseneksi 209. Syntyneiden lasten määrä Hyvinkäällä ja kastettujen määrä on vähentynyt nopeasti viime vuosina. Vuonna 2019 seurakunnan jäsenistä kuoli 365. Kuolleiden määrä on ollut 1990-luvulta lähtien tasaisesti 300:n
tasolla, viime vuonna oli hieman kasvua lukumäärässä.
Seurakunnan jäsenyydestä eronneita oli yhteensä 499. Jäsenyyteen liittyneitä oli puolestaan
153, joten jäsenmäärä näistä syistä väheni 346. Muuttotappio oli 45 jäsentä.
Seurakunnasta eronneiden määrät ovat olleet usean vuoden ajan korkeita. Eroamiskehityksen keskeinen syy on yleinen vieraantuminen kirkon sanomasta ja arvomaailmasta.
Kehitystä on tukenut vahva julkinen eroamista ja kirkon sisäisiä näkemyseroja esillä pitävä
viestintä, jolle myös media on antanut edelleen runsaasti näkyvyyttä. Monikulttuurisuus
perheissä on myös lisääntynyt. Hyvinkäällä on asunut hieman alle 4 % muun maan kansalaisia.
Seurakuntaan liittyi yhteensä 153 uutta jäsentä. Liittyneitä oli eniten 10-29 -vuotiaissa sekä
pienissä lapsissa. Yli 40 -vuotiailla liittyminen on selvästi vähäisempää. Seurakunnasta
erosi 499 jäsentä. Eroaminen oli selvästi voimakkainta ikäryhmissä 20–29 (154 hlöä) ja
30–39 (109 hlöä) vuotta. Eroamismäärä oli 1,6 % joka oli koko Espoon hiippakunnan tasolla sama. Koko valtakunnan tasolla luku oli hieman pienempi eli 1,4 %.
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5. TALOUSARVIOSSA JA TOIMINTASUUNNITELMASSA HYVÄKSYTTYJEN
TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN
ARVIOINTI
Tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu tässä jaksossa siten, että alkuperäisten talousarvion tavoitteiden ja talousarvioperustelujen jälkeen on kirjattu toteutuminen kunkin toimintayksikön ja tehtäväalueen (työalan) yhteydessä. Lisäksi tekstiin on liitetty
useimpien yksiköiden kohdalle pieni yleiskuvaus kertomusvuoden toiminnasta.
Tunnuslukutaulukot on liitetty toimintakertomuksen liitteeksi alkaen yleisistä määrätiedoista ja hallinnosta. Liitteet alkavat sivulta 88, niistä näkyvät tilinpäätös vuodelta
2018 sekä vuodelta 2019 seuraavat tiedot: talousarvio ja toteutunut tilinpäätös, ero
tuloarvion tai määrärahan toteutumisprosentti. Talous-luvuissa ovat mukana sisäiset
vuokrat ja muut sisäiset erät sekä vyörytyserät. Taulukot sisältävät siten talousarvion
toteutumisvertailun kunkin päätehtäväalueen ja tehtäväalueen osalle.
5.1. Yleishallinto ja yhteiset palvelut
Yleishallinnon toimintakulut olivat yhteensä 1 302 511 euroa. Toimintakuluihin kuuluivat
lisäksi sisäiset tilavuokrat 226 164 euroa, jotka on esitetty laskelmissa erillisenä eränä.
Tuottoja yleishallintoon on kirjattu 261 503 euroa. Yleishallinnon toimintakate ilman sisäisiä eriä oli 1 041 008 euroa (nettokulut). Yleishallinnon kulut kirkonkirjojenpidon ja
seurakunta vaalien tehtäväalueita lukuun ottamatta on vyörytetty muille tehtäväalueille sisäisenä vyörytyseränä (osuutena yleishallinnon kuluista).
Hallinnon välillisten kustannusten vyörytys ja talousyhteenveto (TP 2019, €)
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5.1.1. Hallintoelimet
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Hallintoa hoidetaan ja päätösvaltaa käytetään kirkkolaissa ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla. Hallinnon kokoukset perustuvat kirkkolakiin ja -järjestykseen sekä kirkon
vaalijärjestykseen.
Hallintoelimistä yleishallinnon pääluokkaan kuuluvat kirkollisvaalien, kirkkovaltuuston,
tilintarkastuksen ja kirkkoneuvoston kustannuspaikat.
Hallinto
Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet;
Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat
Henkilöstö
kirkkoherra
talousjohtaja
hallintosihteeri
kirkkoherranviraston, taloustoimiston ja yleishallinnon
henkilöstö
Painopisteet 2019 – 2021
1. Seurakuntastrategian toteuttaminen koko seurakunnan toiminnassa
2. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen
3. Kirkossa ja muualla yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten
seuraaminen ja niihin valmistautuminen
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Uusille valtuutetuille järjestetään rovastikunnallinen koulutus tammikuussa
ja puheenjohtajistolle huhtikuussa

2. Oman seurakunnan kaikille luottamushenkilöille järjestetään perehdyttämiskoulutustapahtumia

3. Seurakunnat ja sote-illan järjestäminen

5.1.2. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Talous-, henkilöstö- ja yleishallintopalvelujen tarjoaminen
Tietohallinnon palvelujen kehittäminen ja ylläpito

38

Taloushallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja
sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion ja toimintaja taloussuunnitelman laatiminen. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan vuokra-asiat,
vakuutusasiat, hankintatoimen ohjaaminen ja tilintarkastusyhteistyö
Kipa: Peruskirjanpito ja maksuliike sekä varsinainen palkanlaskenta siirtyivät Kipapalvelukeskuksen (kirkon yhteinen kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus) hoidettaviksi vuoden 2016 alussa; taloustoimisto hoitaa edelleen seurakunnan osuuden kirjanpitotehtävistä ja palkanlaskennasta.
Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat palkka-aineiston toimittaminen Kipan järjestelmiin ja
palkanmaksuaineistojen tarkistukset sekä yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät (mm.
palvelussuhteen asiakirjat, harkinnanvaraisen palkanosan tavoite- ja arviointiprosessin
hoito, työterveyshuoltoasiat, virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen ja palkka-asiamiehen tehtävät sekä henkilöstökertomuksen laatiminen).
Yleishallinnollisia tehtäviä ovat tukipalvelujen sihteeritehtävät, puhelinpalvelut, postipalvelut ja opastuspalvelut.
Tietohallinto: Tampereen IT-palvelut tarjoavat yhteisen perusrakenteen, IT-infrastruktuurin verkko- ja laiteratkaisuineen, työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön ja erilaisille työalakohtaisille tietojärjestelmille. IT-infrastruktuuriin kuuluvat tietoliikenne, työasemat perusohjelmineen, tulostusratkaisut, tietoturva, käyttäjien IT-osaaminen sekä käytön tukipalvelut. Tampereen IT-yhteistyöalue tuottaa pääosan seurakunnan tietohallinnon
palveluista ja tuesta. He tarjoavat help-desk palvelut pääasiassa puhelimitse ja etäyhteydellä. Matkapuhelimien laitetuki ei kuulu Tampereen tukipalveluihin. Omassa seurakunnassa on nimetty tietohallinnon tukipalveluista vastaava ja lisäksi IT-yhdyshenkilö.
Hallinto
Hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston myöntämin edellytyksin.
Henkilöstö
talousjohtaja (työsuojelupäällikkö ja IT-yhdyshenkilö seurakuntien yhteiseen tietohallinnon edustajistoon)
toimistotyöntekijä (IT- tukipalveluhenkilö)
palkanlaskija
kirjanpitäjä
toimistovirkailija
kesälomittaja 1,5 kk
Painopisteet 2019 - 2021
1. Hallitsemme talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien sujuvan käytön ja varaudumme vuorotteluosaamiseen sekä kehitämme taloustoimiston prosessien toimivuutta.
2. Huolehdimme työntekijöiden jaksamisesta ja riittävästä resursoinnista.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Sähköisten tietojärjestelmien entistä tehokkaampi hyödyntäminen talous-, henkilöstöja tietohallinnossa, luodaan koko organisaatiolle uusia hyödyntämismahdollisuuksia ja
käytäntöjä.

2. Arkistojen (myös sähköisen) siivous, ajantasaistaminen ja järkeistäminen, toiminnalliset tietovarannot intraan, tulostepaperin määrän vähentäminen sisäisessä viestinnässä.
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3. It ja puhelinlaite hankintakäytäntöjen kehittäminen ja ohjeistus puhelin- ja tablettilaitepolitiikan rakentaminen.

4. Työllistävien/kuormittavien toimintamallien karsiminen ja toiminnan optimointi
kustannustehokkaammaksi.

5.1.3. Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojenpito
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Hoitaa kirkonkirjojenpitoa ev.lut. seurakuntien yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin
avulla, hautaustoimen asiakaspalvelua ja toimitusvarauksia sekä hallintoa.
Virastossa ylläpidetään hautarekisteriä, laaditaan haudanhoitosopimukset sekä huolehditaan viraston osalta hautarekisteriin ja haudanhoitosopimuksiin liittyvä laskutus. Virastossa huolehditaan toimitusten ja tilaisuuksien henkilö-, aika- ja tilavaraukset sekä osallistutaan tukipalvelujen tuottamiseen työaloille. Lisäksi virastossa hoidetaan hallintotehtäviä
(valtuusto, neuvosto, työryhmiä, henkilöstöhallintoa).
Hallinto
Hallintoelimenä toimii soveltuvin osin kirkkoneuvosto
Henkilöstö
kirkkoherra
hallintosihteeri
toimistosihteeri (2)
ma. toimistosihteeri
Painopisteet 2019 – 2021
1. KirDi-näyttöjen käyttöönotto (yhteys Kirjuri Digin ja Datan välillä, on sovelluksen
osa, jolla digitoidun aineiston kuvista tallennetaan tiedot jäsentiedon puolelle).
2. Sähköisen asioinnin lisääntyminen.
3. Hautaustoimen palveluketjun selvittäminen ja selkeyttäminen yhdessä hautatoimen
kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Seurataan aktiivisesti sekä Kirjurin, KirDin että sähköiseen asiointiin liittyvän kehityksen etenemistä.

2. Huolehditaan henkilökunnan valmiuksista ja jaksamisesta (tietotaito ja koulutus) uusien työvälineiden käyttämisessä.

3. Neuvotellaan hautatoimen palveluketjuun kuuluvista viraston tehtävistä ja pyritään
saattamaan palveluketjun kukin tehtävä oikealle työalalle (hautaustoimi/virasto).
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5.1.4. Yhteistyötoimikunta
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä
sekä ennakoimaan henkilöstön jaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä.
Hallinto
Hallintoelimenä toimii soveltuvin osin kirkkoneuvosto
Henkilöstö
työsuojelupäällikkö
kirkkoherra
kiinteistöpäällikkö
työsuojeluvaltuutettu
työsuojeluvaravaltuutettu
työntekijäjärjestöjen pääluottamusmiehet (3)
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Työsuojeluhenkilöstön kouluttautuminen

2. Työntekijöiden muistamis- ja palkitsemissäännön uusiminen

3. Työpaikan riskien kartoittamisen ja toimenpiteiden seuranta

4. Suorituslisäarviontien seuranta

5. Seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen henkilöstön osalta

6. Työterveydenhuollon toimintasuunnitelman toteutumisen arviointi ja työsuojeluhenkilöstön lausunto työterveydenhuollon järjestämisestä

7. Henkilöstön kehittämissuunnitelman ja talousarvioesityksen arviointi

8. Henkilöstökysely (Party) työhyvinvoinnin toteutumasta yhteistyössä työterveyshuollon
kanssa
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5.1.5. Muu yleishallinto
Hallinto
Kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto
Henkilöstö
koko henkilöstö
Painopisteet 2019 – 2021
Kannamme yhteiskuntavastuuta edistämällä kestävää kehitystä ja toteuttamalla
ympäristöohjelmaa.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
Toteutetaan vuosille 2016 - 2020 laadittua seurakunnan ympäristöohjelmaa. Työalat toteuttavat ympäristöohjelmaa ja ovat itse laatineet tavoitteet. Ympäristöohjelman toteutuminen
raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä, jolloin kukin työala laatii yhteenvedon
koko vuoden toiminnastaan ja näistä kootaan yhteinen ympäristöraportti toimintakertomukseen. Ympäristöohjelma löytyy kokonaisuudessaan seurakunnan nettisivuilta:
Ajankohtaista/Seurakunnan ympäristöohjelma.

Virastossa käytetään kierrättäen muisti- yms. papereina kaikki jäävä käyttökelpoinen paperi. Kopiot otetaan mahdollisuuksien mukaan aina kaksipuoleisina. Paperinkulutukseen
pyritään myös kiinnittämään huomiota niin, ettei tarpeettomia tulosteita oteta.
Samoin käytettyjä kirjekuoria käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan eri tilanteissa, mm. asiakaspalvelussa ja sisäisissä postituksissa Toimistossa ylijäävää erilaista paperi-, pahvi- yms. materiaalia kierrätetään mm. lapsityölle. Sähköistä sisäistä tiedotusta on
runsaasti lisätty paperikopioiden jakamisen sijaan.
Paperi- että pahvijätteet lajitellaan. Kertakäyttöastioita ei käytetä.

Seurakunnan Kirkonmäki-lehti painetaan Kokkolassa Botnia Printissä (painos n. 132 000
kpl/v), joka toimii ympäristöystävällisesti kaikilla toiminnan osa-alueilla. Merkittävimpiä
niistä ovat materiaalien käyttö, energian käyttö, kierrätysjäte ja niihin liittyvät vaikutukset.
Botnia Print minimoi kaikessa toiminnassaan materiaalien ja energian kulutuksen, yritys
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kierrättää tuotantojätteen käytännössä 100 %: sesti, sekä hyödyntää muut syntyvät jätteet
energiakäyttöön. Merkittävä osa yrityksen käyttämästä energiasta tuotetaan kotimaisella
vesi- ja tuulivoimalla.
Botnia Print painaa vedettömästi, eli kuivaoffsetilla, jolloin painettavan hukkapaperi vähenee jopa viidennekseen perinteiseen painomenetelmään verrattuna. Paperihävikin pienuus
johtuu hyvästä painojäljestä, ensimmäisestä lehdestä lähtien. Suurin osa paperista on suomalaista (90%) kierrätyspaperia ja sahahaketta. Painolevyjen valmistamisessa ei käytetä
luonnolle haitallisia kemikaaleja, eikä painokone tarvitse öljyä toimiakseen. Ainoa kemikaaleja vaativa työosuus on painolevyjen tulostus.
Myös viestinnän omassa arkisessa työssä vältetään turhaa paperin kulutusta ja tulostamista. Lisäksi viestinnälle suotu mahdollisuus tehdä etätöitä edistää seurakunnan ympäristövastuullisuutta ja ilmastopolitiikkaa. Etätyö vähentää mm. työmatkaliikennettä sekä työtilakustannuksia.

Ympäristökasvatus Kiitollisuus Jumalan luomistyöstä, luonnon viljeleminen ja varjeleminen
ja säilyttäminen tuleville polville ovat olleet esillä opetuksessa ja puheissa sopivissa tilanteissa.
Kesällä pidettiin kaksi kertaa jumalanpalvelus Vaiveron myllytilalla luonnon keskellä, jälkimmäinen jumalanpalveluksista oli luomakunnan sunnuntain teemalla. Kaukasten alueella pidettiin pihaseuroja. Muutama lauluilta pidettiin Vanhan kirkon pihalla. Juhannusaattoiltaa vietettiin Sääksin leirikeskuksessa kauniin luonnon keskellä. Kylvösiunaus oli toukokuussa hyvinkääläisellä tilalla yhteistyössä eläkeyhdistyksen kanssa.
Lähetystyön opetuksessa mm. rippikoululaisille on kerrottu kehitysmaissa tehtävästä ihmisten
auttamistyöstä, jossa luontoa säästävät näkökulmat on otettu huomioon.
Kierrätys
Toimistossa työskenneltäessä jätteiden erittely kuului työntekijöiden jokapäiväiseen työhön.
Hyötyjätteet eroteltiin ja palautettiin kiertoon.
Tuotanto
Tilaisuuksissa laulujen sanojen kopioiden sijasta on käytetty, mikäli mahdollista, dataprojektoria. Hyvinkään kirkossa ja muissakin tiloissa dataprojektoria on käytetty eri tilaisuuksien yhteydessä.
Vältettiin turhien kopioiden ottoa mm. lukemalla suoraa päätteeltä. Kopioitaessa otettiin kaksipuolisia kopioita sekä vältettiin värikopioiden ottoa.
Autolla liikkuessa pyrittiin kulkemaan yhteiskyydeillä.

”Luojana Jumala on jokaisen ihmisen taivaallinen isä. Olemme hänen lapsiaan ja elämme
hänen huolenpitonsa varassa. Meidän velvollisuutemme on varjella ja hoitaa Jumalan maailmaa. Tästä tehtävästä olemme vastuussa Luojallemme.” (Katekismus).
Seurakunnan ympäristökasvatuksessa liitymme kirkon ympäristödiplomin teemoihin kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.
1. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa luonnon ja kestävän kehityksen näkökulmista keskustellaan yhteisöllisesti ja moniammatillisesti.
2. Yhteistyökumppaneiden ja palveluiden tarjoajien valinnassa suositaan ympäristöystävällisiä toimijoita.
3. Yhteiskuljetuksia ja kimppakyytejä suositaan.

4. Tarpeetonta kuluttamista vältetään.
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5. Energiaa säästetään sammuttamalla tietokoneet, valot ja sähkölaitteet niiden ollessa
käyttämättöminä. Sammuttaminen kannattaa laitteen ollessa käyttämättä vähintään 10
minuuttia. Virtajohto irrotetaan laitteen ollessa käyttämättä pitkän ajan.
6. Lasten ja nuorten kanssa vietetään aikaa luonnossa. Pyritään vahvistamaan heidän positiivista suhdettaan luontoon tarjoamalla elämyksiä. Retkillä liikutaan lihasvoimalla.

7. Hartauselämässä ja askartelussa käytetään luonnonmateriaaleja. Lapsille ja nuorille
opetetaan, mitä luonnosta saa ottaa ja millaisia jälkiä luontoon saa jättää.

8. Leirikeskuksilta pyydetään kasvisruokaa vähintään yhdelle aterialle. Esitetään myös
toive, että ruokapöydässä luomu- ja lähiruokatuotteet merkitään.

9. Kerhotoiminnassa, nuorten viikkotoiminnassa ym. suositaan ympäristöystävällisiä elintarvikkeita sekä vähennetään yksittäispakattujen tuotteiden (esim. mehut) käyttöä ja
jätteen syntymistä.

10. Kierrätettävää materiaalia käytetään hyödyksi ja jätteet kierrätetään voimassa olevien
jätehuolto-ohjeiden mukaisesti. Lapsia ja nuoria opetetaan vähentämään jätteen syntyä
ja kierrättämään. Työntekijät opettelevat tulostamaan ja kopioimaan paperia säästäen.

11. Toiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kansalliset ja kansainväliset ympäristöteemapäivät ja –viikot.

Sairaalapapit toteuttavat kukin omassa sairaalassaan siellä olevia ympäristöohjeita.
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Hankinnat

Toimistotyö
Henkilöstö

Asiakastyö

Verkostotyö

Huomioitu
vain pakolliset lisähankkinnat srk:n linjausten
mukaiset,
terapiatyöhön soveltuvat
kestävät materiaalit ja kalusteet
teemme mahdollisimman
paljon paperittomana
työnä
huomioi keittiötoiminnassa ekologisuuden,
tiimikokouksissa kala- ja
kasvispainotteisuus
käytämme mahdollisimman vähän paperimonisteita

Haasteet
kaksi muuttoa kalenterivuoden aikana

Tulevaisuudessa
mahdollisimman paljon käytämme olemassa olevia resurssia
tilassa, jonne siirrymme ja johon
jäämme

osa ei vielä mukana
kaikissa sähköisissä
järjestelmissä
toistaiseksi perheneuvonnan tiloissa ei ole
jätteiden lajittelua

jatkamme tätä linjaa

mutta työmme kyselyt
ja lomakemateriaalit
vaativat jonkin verran
A4-tulosteita

pidämme tämän mahdollisimman
rajattuna

pidämme ympäristökasvatusta näkökulmaa
esillä

Tavoitteet
Jätteiden lajittelun ehostaminen

jätteiden lajittelu keittiö- ja vastaanottotoimintaan

lisäämme verkostoitumista, joten
samalla srk:n ympäristökasvatus
näkyy linjan mukaisesti

Toimenpiteet

Aika
2016Kehitetään lajittelumahdol- 2020
lisuuksia sekä jätteen keräys- ja kuljetuskalustoa.

Toteutuminen
Jätteen keräyskalustoa uusittu.
Metallinkeräyspisteet lisätty hautausmaille.
Jätepisteisiin lisätty info –kylttejä

Lajitteluohjeita selkeytetään.

Arkkumateriaalien ympäristöystävällisyyden kehittäminen.
Krematorion ympäristölupa tarkistetaan.

Energiankulutuksen pienentäminen hyödyntämällä uusia energiaratkaisuja.

Tiedotusta lisätään.
Neuvotellaan arkkuvalmistajien ja hautaustoimistojen
kanssa arkuissa käytettävien muovitekstiilien korvaamista luonnonkuiduilla.
Pyydetään ympäristöviranomaista suorittamaan lupaehtojen tarkastus. Toteutetaan tarkastuksen perusteella mainitut toimenpiteet.
Hautausmaiden ulkovalaisinten elohopeapurkauslamput vaihdetaan vähäenergisimpiin monimetallitai led-polttimoihin.

20162020

2017

20162020

Kynttilä- kukkajätteistä tiedotettu paikallislehdessä. Muovin kierrätyksestä ja uusiokäytyöstä tehty lehtiartikkeli Opasteet
uusittu.
Neuvottelun tuloksena arkkujen muovitekstiilit korvattu luonnonkuiduilla ja
muovikuituja sisältävien arkkujen vastaanotto on lopetettu.
Ympäristölupaan saatu uudet ehdot syyskuussa 2017.
Toimenpiteet tehty vuosina 2018-2019.
Otettu käyttöön hukkalämmön talteenottolaitteisto. Laitteistoa käytetään rakennusten lämmitykseen.
Polttimoita ei ole vielä korvattu. Vanhat
käytetään loppuun ja korvataan vaihtotarpeen mukaan
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Monivuotiset kukat ovat vaihtoehto kesäkukkaistutuksille haudoilla.
Koneiden ympäristöystävällisyyden kehittäminen.

Laajennetaan hoitohautojen perennavaihtoehtoja.

20162020

Perennavaihto-ehtoihin otettu uusia lajikkeita. vuosittain kokeillaan uusia.

Pientyökoneita uusittaessa
suositaan sähkökäyttöisiä
työkoneita.

20162020

Kulttuurihistoriallisten arvojen
vaaliminen.

Suoritetaan hautausmaiden, hautojen ja muistomerkkien inventointi.

20162020

Uusia sähkötyövälineitä hankittu. Esim.
raivaussaha ja siimaleikkuri, puhaltimet.
Työkoneita vaihdettu pienempiin ja vähemmän polttoainetta kuluttaviin. Huollot hoidetaan ohjeiden mukaisesti.
Muistomerkit inventoitu Rautat.rak.hautausmaalla. Punaisten hauta-alueella paljastettiin nimikivi 2019.
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5.2. Seurakuntatyö
Seurakuntatyön talous vuonna 2019, yhteenveto
Seurakuntatyön toteutuneet toimintakulut olivat 5 013 491 euroa. Toimintatuottoja kertyi
616 916 euroa. Seurakuntatyön vastuukate 2 eli toimintakate ennen sisäisiä vuokria oli
-4 396 575 euroa.
Sisäisiä tilavuokria kirjattiin 1 815 450 euroa. Seurakuntatyön osuus hallintokuluista oli
1 511 023 euroa. Sisäiset tilavuokrat ja hallinnon vyörytyserät sisältävä työalakate oli yhteensä -7 719 783 euroa (-6 934 034 € v.-18 ja -7 138 334 € v-17).
Vastuukatteen toteutumisprosentti oli 103 % eli kokonaisuutena seurakuntatyö toimi hyvin
talousarvion puitteissa. Alitukset toiminta tuloihin olivat liki 10 % eli tuottoja jäi saamatta
noin 131 400 euroa ja toimintamenoista säästyi noin 119 300 euroa.
Suuri osa (41,9 %) seurakuntatyön kokonaiskuluista kertyi kasvatustyöstä ja liki puolet
(49,5 %) seurakuntatyön työpanoksesta käytettiin kasvatuksen tehtäväalueiden hyväksi.
Seurakuntatyön suurimmat tehtäväalueet kokonaiskulujen määrällä mitaten olivat päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö, diakoniatyö ja rippikoulutyö.
Yhteenveto seurakuntatyön tehtäväalueiden taloudesta ja henkilöstöstä on liitteenä 3.
Seurakuntatyöhön käytettiin yhteensä 66,1 työvuotta (68,9 työvuotta v.-18).
Seurakuntatyön toimintakulujen jakauma eri tehtäväalueiden kesken näkyy oheisesta
kaaviokuvasta.
Tunnuslukutaulukot liitteenä alkaen s. 93.
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5.2.1. Seurakuntatyön yhteiset
Hallinto
Hallintoelimenä toimii soveltuvin osin kirkkoneuvosto
Henkilöstö
Kirkkoherra ja hengellisen toiminnan työntekijät
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Monipuolisen jumalanpalvelus- ja hartauselämän vahvistaminen

2. Hyvä yhteistyö paikkakunnan yhteisöjen ja järjestöjen kanssa sekä säännöllinen jalkautuminen ja tavattavissa oleminen mm. kauppakeskus- ja toritapahtumissa

3. Ystävyysseurakunta- ja lähetystyön matkan toteuttaminen Unkariin ja Kroatiaan 24.–
28.5.2019
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4. Kirkolliskokouksen vuosille 2018–2020 hyväksymän kaste- ja kummihankkeen esillä
pitäminen ja hankkeen tavoitteen mukaisesti kasteen aseman turvaaminen perheiden
elämässä sekä perheiden kohtaamiseen ja viestintään panostaminen.

5.2.2. Julistus
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Evankeliumi kohtaa, kutsuu ja koskettaa
seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla
musiikkityö organisoi ja toteuttaa musiikkiin liittyvät tehtävät seurakunnan
toiminnassa
tavoittaa ihmisiä evankeliumin sanomalla ja tarjota mahdollisuus hengelliseen kasvuun ja seurakunnan rakentumiseen
haastaa hyvinkääläiset mukaan lähetystyön eteenpäin viemiseen kaikkialle
maailmaan
tavoittaa ihmisiä sekä teatterin tekijöiksi että kokijoiksi. Työtapoina pääasiallisesti näytelmien tuottaminen ja koulutus sekä yhteistyö seurakunnan eri työalojen
kanssa
Kohdataan ihmisiä arjessa siellä missä he ovat
Mahdollisuus omalla alueellaan osallistua seurakunnan toimintaan Kytäjällä,
Kaukasissa, Vehkojalla, Martissa ja Paavolassa.
Hallinto
Julistusjohtokunta, alueneuvostot
Henkilöstö
Vastuukappalainen
kappalainen
seurakuntapastori (2)
aluepastorit
johtava kanttori
kanttori (3)
musiikkityöntekijä
lähetyssihteeri
kirkkoteatteriohjaaja
Painopisteet 2019 – 2021
1. Evankeliumi Kristuksesta lähelle ja kauas
2. Kohtaaminen, ilo, osallisuus ja yhdessä tekeminen
3. Uusien toimintamallien etsiminen
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Moniammatillinen jumalanpalveluskoulutus ja yhteisen työn kehittäminen jumalanpalveluselämässä
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2. Lähetyksen kesäpäivät Hyvinkäällä lähetysyhdistys Kylväjän kanssa

3. Kristinuskon perusteiden ja luterilaisen identiteetin vahvistaminen Raamattuopetuksessa ja teologisilla luennoilla

4. Musiikkityö selkeyttää kuorojen ja musiikkiryhmien profiileja ja toimintaa
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5. Hyvinkään kirkon urkuhankkeen suunnittelun käynnistäminen

6. Teatteri Betan toiminta monipuolisena teatteritoimijana niin esitysten tuottamisessa
kuin seurakunnan eri työmuotojen tukemisessa.

Aluetyö
Aluetyö siirtyi tilikauden alussa julistuksen johtokunnan alaisuuteen. Aluetyön johtokunta lakkautettiin alueneuvostot jatkoivat aluepappien kanssa edellisvuotena asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Alueilla asuvien ihmisten hengellisen elämän hoitaminen

2. Pitää esillä Jäsen 360 astetta –ohjelmaa ja hyödyntää sitä.

3. Kohtaaminen koskettaa – seurakunnan yhteydenpitäminen alueen asukkaisiin

Alueelliset tavoitteet:
1. Jumalanpalveluselämä: Paavolassa kuukauden 1. su sanajumalanpalvelus, muina sunnuntaina messu. Vehkojalla toimintakausina kaksi kertaa messu kuukaudessa ja neljä
kertaa vuodessa messun perhebrunssi ja perhemessu. Kytäjällä messu kerran kuukaudessa. Martissa ja Kaukasissa muutama messu vuodessa. Aluetyön kirkkopyhä Kytäjän
kirkon 80-vuotis juhlamessussa 19.5.
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2. Viestintä: Tiedotteet postitse ja jaettuna koteihin Kytäjän, Kaukasten ja Martin alueilla.
Aluetyö esillä Kirkonmäki –lehdessä, internetsivuilla ja Facebookissa.

3. Vapaaehtoistyön kehittäminen: Temppelipalvelijatoiminta on vakiintunut Paavolassa ja
Vehkojalla. Vapaaehtoistehtävien toteuttaminen messuissa ja tilaisuuksissa. Tärkeää
vapaaehtoisten kannustaminen ja muistaminen, Vapaaehtoistyö.fi –sivuston hyödyntäminen rekrytoinnissa. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen alueiden hoito- ja hoivalaitoksissa. Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen alueittain.

4. Uusien toimintaideoiden kehittäminen: Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen alueiden
hoito- ja hoivalaitoksissa. Aluetoiminta Nopon alueella.

5. Alueiden perinteiset, toistuvat tapahtumat
Hyvinkään seurakunnan toimintalinjauksen mukaisesti osallistumme eri toimijoiden kanssa yhteisiin tapahtumiin ja olemme läsnä siellä missä hyvinkääläiset elävät ja liikkuvat.
Kytäjällä kirkon 80-vuoden juhlavuosi. Kaukasten pihaseuroissa toivotaan musiikkia ja laulua tukevia henkilöitä.
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5.2.3. Kasvatus
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Kasvatuksen työalojen tehtävänä on rakentaa yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa
elämää yhteydessä Kolmiyhteiseen Jumalaan.
Keskeiset tehtävät/työmuodot ovat:
Varhaiskasvatus: päiväkerhot, perhekerhot, iltapäivätoiminta, parkkihoito, muskarit,
pyhäkoulut, perheleirit ja muu perhetyö, päiväkotiyhteistyö.
Nuorisotyö: kouluikäisten kerhot sekä retket ja leirit, rippikoulut, nuorten viikkotoiminta,
nuorten retket ja leirit, isos- ja kerhonohjaajakoulutus, erityisnuorisotyö, neuvolayhteistyö,
kouluyhteistyö, partioyhteistyö, oppilaitostyö ja nuorten aikuisten toiminta. Tiivis yhteistyö kaupungin kanssa, mm. edustaja NOP –tiimissä, Seiska-ryhmäytys, Ysiltä elämään,
Päihdekupla.
Hallinto
Hallintoelimenä toimii kasvatusjohtokunta
Henkilöstö
vastuukappalainen
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja
nuorisosihteeri
seurakuntapastori, rippikoulutyö
seurakuntapastori, nuorisotyö, kouluyhteistyö
seurakuntapastori, lapsi- ja perhetyö
seurakuntapastori, oppilaitostyö, nuoret aikuiset
nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö (2)
nuorisotyönohjaaja, rippikoulun jälkeinen nuorisotyö (2)
nuorisotyönohjaaja, kouluyhteistyö
nuorisotyönohjaaja, erityisnuorisotyö
varhaiskasvatuksen ohjaaja
lastenohjaajat (16)
määräaikaiset lastenohjaajat (5)
kasvatuksen toimistosihteeri
Painopisteet 2019
1. Sosiaalinen media
2. Rauha, kirkkohallituksen yhteinen painopiste kasvatuksen sektorille.
Painopisteiden tulee näkyä kunkin työalan toiminnassa.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Sosiaalisen median tavoittava ja kohtaava käyttö kristillisestä arvoperustasta käsin on kasvatustiimin työtä ja työn painopistettä edelleen vuonna 2019.
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2. Toteutamme toiminnassamme kirkon kasvatuksen sektorille pitämää yhteistä
painopistettä Rauha vuosille 2018-2020.

Nuorisotyö
1. Antaa toiminnassa enemmän vastuuta nuorille.

Rippikoulutyö
1. Uuden rippikoulusuunnitelman saaminen käyttöön rippikouluissa siten, että
kevään aikana otetaan käyttöön uusi paikallissuunnitelma.

2. Uusi rippikoulusuunnitelma painottaa sosiaalisen median käyttöä opetuksessa ja osana
rippikoulua. Mietitään ja kehitetään sosiaalisen median käyttöä rippikouluissamme.

Kehitetään aikuisrippikoulutoimintaa kokeilemalla viikonlopun mittaisen aikuisrippikoululeirin järjestämistä.

Kuutsi täyttää 50 vuotta vuonna 2019. Juhlavuodesta pyritään tekemään erityinen
suuntaamalla panoksia Kuutsin tekemiseen. Samalla pyritään parantamaan Kuutsin näkyvyyttä.

Pyrimme turvaamaan kaikille rauhan olla rippikoulussa. Halutaan leireille neljäs ohjaaja.

Muuta: Purjehdus leiri jäi pitämättä, koska sinne ei ilmoittautunut tarpeeksi nuoria.
Vuonna 2019 oli yksi leiri vähemmän kuin suunnitelmassa.

Erityisnuorisotyö
1. Tukea erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria ja etsiä yhdessä heidän
kanssaan suuntaa elämälle yksilötyön, pienryhmätyön ja etsivän työn avulla. Kehittää etsivän työn menetelmiä sosiaalisessa mediassa. Jäntevöittää nettisaapastoimintaa.
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Varhaiskasvatus
1. Lapsi – ja perhetyön painopisteenä on lasten ja perheiden kohtaaminen, sitouttaminen ja
osallistaminen seurakuntaan. Lisäksi toiminnassamme näkyy läsnäolo sosiaalisessa mediassa sekä kirkon kasvatuksen yhteinen Rauha – painopiste. Painopisteen kärjeksi
olemme ottaneet kasvurauhan ja ”rauhan olla minä”.

2. Hyvinkään seurakunnan varhaiskasvatuksen oman varhaiskasvatussuunnitelman
(Vasu) prosessin aloittaminen.

Varhaisnuorisotyö
1. Lapsi oppii liittämään Jumalan sanan osaksi elämäänsä. Tukea erilaisissa elämän kriiseissä eläviä ihmisiä (esim. suru- ja eroryhmät). Tukea liikunnan ja ulkoilun avulla lapsen itsetuntoa ja kasvamista liikkumiseen ja terveisiin elämäntapoihin. Toimimme sosiaalisessa mediassa pitäen esillä työtämme. Toteutamme toiminnassamme kirkon yhteistä painopistettä #Rauha.

2. Osallistua kirkon varhaisnuorisotyön 100 –vuotisjuhlintaan kouluvierailujen ja perhepäivän merkeissä. Korostetaan kummiuden merkitystä kutsumalla erityisesti 7 –vuotiaita kummeineen seurakunnan eri tilaisuuksiin. Tavoitamme 360 –ohjelman mukaisesti
toiminnassamme irrallisia.

Opiskelijat ja nuoret aikuiset
1. Ylläpitää ja lujittaa olemassa olevia yhteistyömuotoja opiskelijoiden ja nuorten
aikuisten parissa toimivien tahojen kanssa.
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Kouluyhteistyö
1. Tarjota kouluille laadukkaita kokonaisuuksia OPSin mukaan. Kouluvierailujen
aiheet mukailivat opettajien toiveita, palvellen koulun uskonnon opetuksen tavoitteita.

2. Tarjota kouluille laadukkaita koulukirkkoja sekä hengellisiä tilaisuuksia.

3. Juhlistaa 100 -vuotiasta kirkon varhaisnuorisotyötä alakouluilla.

5.2.4. Palvelu
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Palvelun toiminta – ajatuksena on tavoittaa erityisesti heitä, joilla on vähäinen yhteys seurakuntaan. Palvelun työaloja ovat
diakoniatyö, joka on käytännön toimintaa toisen ihmisen hyväksi ja sen tarkoituksena
on kristillisestä rakkaudesta johtuva hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille ja sen osa -alueita ovat monikulttuurisuustyö, kehitysvammaistyö,
näkövammaistyö, mielenterveystyö, vapaaehtoistyö, työ omaishoitajien parissa, vanhustyö, perhetyö, kriminaali- ja päihdetyö, verkostoyhteistyö, kansainvälinen diakonia,
yhteisvastuukeräys, lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö, diakoniakasvatus, Herusten mökin vuokraustoiminta sekä kriisityö.
yhteiskunnallinen työ
vapaaehtoistoiminnan koordinointi
torstaitovin ja sururyhmien toiminnasta vastaaminen sekä
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vastuu laitoksissa pidettävistä hartauksista yhdessä sairaalasielunhoidon kanssa
Hallinto
Hallintoelimenä toimii palvelujohtokunta
Henkilöstö
vastuukappalainen diakoniapappi
palvelevan puhelimen ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista vastaava kappalainen
yhteiskuntatyöstä vastaava seurakuntapastori
diakoniasihteeri
diakonian viranhaltijat (8)
Painopisteet 2019 - 2021
1. Nostamme Raamatun sanoman esiin.
2. Kohtaaminen koskettaa.
3. Rakastamme lähimmäistä.
4. Arvostamme jäsenyyttä.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Muun toiminnan lisäksi vierailemme mahdollisuuksien mukaan kodeissa, eri laitoksissa ja asumisyksiköissä.

2. Hyödynnämme vapaaehtoistyön verkkosovellusta mahdollisimman monipuolisesti ja
pidämme yllä sekä vahvistamme seurakunnan roolia vapaaehtoistyötä toteuttavana tahona Hyvinkäällä antaen näin hyvinkääläisille mahdollisuuden auttaa toinen toisiaan.

3. Annamme henkistä, hengellistä ja aineellista apua sitä tarvitseville ja vahvistamme diakonian resursseja palkkaamalla ma. projektityöntekijän v. 2019 Koti Hyvinkäällä–
hankkeeseen. Tarkastelemme omaa työotettamme ja päivitämme sitä tarpeen mukaan
huolehtien työssäjaksamisesta.

4. Tuemme ja kannustamme eri tavoin seurakunnan toiminnassa mukana olevia ja kutsumme mukaan heitä, joilla yhteys seurakuntaan on vähäinen tai puuttuu kokonaan.

Diakoniatyö
johtuvat osittain kirkkohallituksen tilastointisysteemistä, puutteellisista tilastointimerkinnöistä ja väistötiloissa toimimisesta. Ts.
osa työajasta jouduttiin käyttämään korvaavien työ – ja toimintatilojen järjestelyyn
ja uusiin vuokratiloihin siirtymiseen. Asiakaskontakteja oli kuitenkin 2544 kpl
enemmän kuin vuonna 2018.
toteutui mm. diakoniatyön esillä
olona paikallislehdissä, Kirkonmäki–lehdessä seurakunnan nettisivuilla sekä osallistumalla eri työryhmien työskentelyyn. Diakoniatyöntekijät ja diakoniasihteeri toimivat seuraavissa työryhmissä: seurakunnan ympäristötyöryhmä, Sääksin tilatyöryhmä, omaistoiminnan neuvottelukunta, seurakunnan kansainvälisen työn työryhmä, Mosaiikki–verkosto, yhteistyö–toimikunta, verkostotyön koordinaatiotyöryhmä, Koti Hyvinkäällä–
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hankkeen työryhmä, kotouttamistyön ohjausryhmä, Kirkonmäeltä – lehden toimituskunta, seurakunnan valmiussuunnittelun johtoryhmä, kaupungin hyvinvointityöryhmä,
Koti Hyvinkäällä–hankkeen ohjausryhmä,HOPE–työryhmä ja Idea–Ahjo–työryhmä.
Diakoniatyöntekijät osallistuivat edelleen rippikoulurallien, päivärippikoulun sekä isoskoulutuksen toteuttamiseen. Diakoniatyö vastasi edelleen pääosin
70 – 80 v. syntymäpäiväjuhlien järjestämisestä. Diakoniatyö toteutti juhlavuonna myös
lähimmäisen päivän soppatykkiruokailun, Rahvaan kirkkoillan, sekä Asunnottomien yön
tapahtumat ja kaksi kertaa kuukaudessa toteutettavan diakoniaruokailun.
-Yhteisvastuukeräyksen tuotto v. 2019 oli 12 784,94 €
diakoniatyöntekijä vastasi seurakunnan ystäväpalvelun toiminnasta ja
teki yhteistyötä mm. Valikon toimijoiden sekä Keski – Uudenmaan Yhdistysverkoston
kanssa.
diakoniatyöntekijä oli toteuttamassa mm. valtakunnallista
Asunnottomien yö – tapahtumaa Hyvinkään kirkossa ja vieraili mm. Mäntylässä, Toimarissa ja Ridasjärven päihdehuoltolassa.
perustoimintojen lisäksi tehtiin edelleen tiivistä yhteistyötä
Keusoten perhepalveluiden kanssa sekä seurakunnan kasvatustyön kanssa.
diakoniatyöntekijät olivat perustoimintojen lisäksi mukana näyttävästi vanhusten viikon messuilla, tekivät laitosvierailuja mm. Anttilanhoviin ja Onnenkehrään, toteuttivat senioreille tarkoitetun Hyvän mielen – iltapäivän ja Ikäihmisten ohjelmallisen
ruokailuhetken ja olivat vahvasti mukana verkostotyön koordinaatiotyöryhmässä HyvinTorin kehittämistyössä.
vastaanotto – ja kotikäyntityön lisäksi toteutettiin useita mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja retkiä ja tehtiin koti - / laitoskäyntejä mm. Asumispalveluyksikkö Tähkään. Ko. viranhaltija oli mukana toteuttamassa myös kahta kaikille avointa
retriittiä yhteistyössä yhteiskunnallisen työn papin kanssa. Päihde – ja mielenterveystyön
diakoniatyöntekijät järjestivät kaksi kertaa kuukaudessa mielenterveys – ja päihdekuntoutujille tarkoitetun Perjantai Pysäkki – toiminnan.
toteutettiin kehitysvammaisten rovastikunnallinen rippikoulu sekä
kirkkopyhä.
toimintoja väritti mukana olo Hyvinkään kaupungin hallinnoimassa Koti Hyvinkäällä – hankkeessa. Hankkeen puitteissa toiminut projektityöntekijä
teki tiivistä yhteistyötä projektin muiden tahojen eli Hyvinkään kaupungin, SPR:n, TSL:n
sekä Laurean kanssa. Hyvinkään seurakunnan tavoitteena projektissa oli aktivoida kansainvälistä suojelua saavia maahanmuuttajia toimimaan vapaaehtoistyössä toimijoina
sekä maahanmuuttajien parissa että kantaväestön parissa. Em. kaltaisen osallistamisen
kautta voidaan tarjota kansainvälistä suojelua saaville mahdollisuus oppia suomen kieltä,
saada kokemusta eri vapaaehtoistyön tehtävistä, vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa ja
seurakunnassa.

Diakoniatyön asiakkaille myönnettiin avustuksia seuraavasti:
2019
2018
2017
2016
2015
111 907 € 109 477 € 90 467 €
92 069 €
92 838 €

Diakoniatyössä toimi yhteensä 151 vapaaehtoista; mukaan on laskettu myös pientä
palkkiota saaneet avustajat. Vapaaehtoisten tekemä työpanos oli neljä henkilötyövuotta. Yksi diakoniatyöntekijä osallistui koulutukseensa liittyvään ryhmätyönohjaukseen.
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Hyvinkään seurakunnan diakoniarahastosta myönnettiin yksi 560 € laina diakonian
asiakkaalle. Diakoniarahaston saldo 31.12.2019 oli 21 227,21 €.

Helena Hartzelin rahaston varoja käytettiin rahaston sääntöjen ja käyttösuunnitelman mukaisesti mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten hyväksi. Varoilla järjestettiin retkipäivät mielenterveyskuntoutujille (3 kpl) ja vanhuksille sekä omaishoitajille (1 kpl), yksi mielenterveysleiri, yksi vapaaehtoisten retki, vanhusten viikon
senioriruokailu ja Hyvän mielen iltapäivä. Helena Hartzellin rahaston saldo
31.12.2019 oli 36 189,96 €.

Sururyhmiä on pidetty kolme, ohjaajina sekä pappeja, diakoneja että vapaaehtoisia ohjaajia. Enimmäismäärä ryhmää kohti on kymmenen osallistujaa, keskimääräinen osallistujamäärä on kahdeksan. Yhteistyössä Käpy-ry:n kanssa on olemassa ryhmä lapsensa menettäneille. Itsemurhan tehneiden omaisia on ohjattu Mielenterveysseuran ryhmään, josta on
ilmoitettu seurakunnan nettisivuilla.
Laitoshartauksia pidettiin alueen eri palveluyksiköissä noin kerran kuukaudessa. Hartauksista vastaavat yhteisen suunnitelman mukaan sairaalapapit, palvelun ja julistuksen
työalojen papit sekä diakoniatyöntekijät.
Yhteiskuntatyössä työalan pappina toimi Antti Kurkola. Toimintakauden aikana tarjottiin
seurakunnan palveluja eri työpaikoille ja joitakin yhteyksiä syntyi. Käynnistettiin luentotoimintaa ja osallistuttiin Red Carpet –tapahtumaa koskeviin suunnittelukokouksiin. Samoin osallistuttiin eri toritapahtumiin ja järjestettiin eläkeläisretkiä ja kiertoajelu uusille
hyvinkääläisille.
Torstaitovin toiminta on jatkunut edelleen yhtä suosittuna, viikoittaisessa tapaamisessa
on mukana enimmillään 70 henkeä, vapaaehtoisia on 7. Torstaitovin toiminnasta vastaa
diakoniapappi Virpi Koivisto.
Vapaaehtoistoiminnan koordinointi on palvelun työalan kappalaisen Petra Pohjanraidon
vastuulla, hänen tehtäviinsä kuului myös Palvelevan puhelimen toiminnasta vastaaminen.
Vapaaehtoistoiminnan koordinointi tarkoittaa koko seurakunnan vapaaehtoistoiminnan
yhteisiä käytäntöjä ja suunnitelmia sekä kehittämistä. Käytössä on ollut vapaaehtoistyo.fi
työkalu, jota kehitetään palvelemaan paremmin eri vapaaehtoistyön toimijoita. Seurakunta on ollut mukana vapaaehtoistoiminnan toreilla yhdessä alueen toimijoiden kanssa.
Keusote on tuonut toimintakaudelle lisähaasteita. Kuitenkin Hyvinkäällä on edelleen hyvää ja toimivaa yhteistyötä vapaaehtoistyön kentällä, jossa seurakunta on keskeinen toimija erityisesti diakoniatyön vapaaehtoistoiminnan puitteissa.
5.2.5. Sairaalasielunhoito
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoito on
Sairaalapastorit toimivat
sen, psykiatrisen ja päihdehuollon sairaaloissa ja laitoksissa.

somaattisen, geriatri-

Tehtävänämme on henkilökohtainen ja tavoitteenmukainen
joka perustuu ammatilliseen kohtaamiseen ja läsnäoloon. Olemme käytettävissä myös
Työmuotomme ovat pääosin
Hallinto
Hallintoelimenä toimii sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta.
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Johtokunta on muodostettu HUS-alueen seurakuntien Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää,
Mäntsälä ja Nurmijärvi, Keravan seurakunnan, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymien
sekä Hyvinkään sairaanhoitoalueen edustajista. Hyvinkään seurakuntaa edustavat kirkkoherra, yksi luottamushenkilö ja johtava sairaalapappi.
Henkilöstö
Hyvinkään seurakunnan virat:
sairaalapapit (2) toimialue: Hyvinkään sairaalassa ja nimetyissä Hyvinkään kaupungin laitoksissa.
Yhteisjohtokunnan vastaamat virat:
sairaalapappi (1), Kellokosken ja Kiljavan sairaalat sekä Ridasjärven päihdehoitokeskus
sairaalapappi (1), toimialue: Kellokosken sairaala, Ohkolan sairaala, Järvenpään päihdesairaala ja Hyvinkään sairaalan psykiatrian vastaanotto.
Painopisteet 2019 - 2021
1. Potilaan ja omaisten hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaaminen
2. Sairaalapappien työn vakiinnuttaminen H-sairaalassa Hyvinkäällä
3. Palvelun laadun varmistaminen
4. SOTE- tilanteen seuranta ja sen luomiin haasteisiin vastaaminen
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Jatkamme etsivää työtä osastoilla, osallistumme osastotunneille ja toteutamme ryhmätoimintaa ja hartauksia

2. Uuden johtokunnan perehdyttäminen

3. Kehitämme työtapoja Hyvinkään sairaalan H-talon osastoilla (mm. psykiatrian osastot
ja poliklinikat, palliatiivinen ja saattohoito) sekä sairaalakoulussa (koulupappitoiminta
ja yhteistyö erityisnuorisotyön kanssa)
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4. Vakiinnutamme sielunhoitokeskusteluihin vaikutuskyselyn sekä koko palveluumme
HUS-sairaaloita koskevan palvelun laatu –kysely

5. Seuraamme tiiviisti SOTE-suunnitelmien etenemistä ja suuntaamme toimintaamme
muutosten mukaisesti.

5.2.6 Perheneuvonta
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapian menetelmin tukea ja auttaa ihmisiä
parisuhteen ja perheen ongelmissa ja elämän kriisitilanteissa. Ammatillisesti ja laadukkaasti toteutettu hoidollinen asiakastyö koostuu vastaanottohaastatteluista ja puhelinneuvotteluista, perheneuvojien asiakkaiden kanssa käymistä yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista ja hoidollisista ryhmistä. Hoidollisen työn lisäksi perheneuvonnassa hyödynnetään
koulutuksessa ja työssä saatua laaja-alaista tietoa ja kokemusta ei-hoidollisena työnä, kuten annettuna konsultaationa, luennoilla ja alustuksilla, sosiaalisen median kautta vaikuttamalla sekä osallistumalla tarpeen mukaan oman alan asiantuntijana seurakunnan muuhun
toimintaan.
Hallinto
Hyvinkään ja Riihimäen seudun perheasiain neuvottelukeskuksen yhteinen 7-jäseninen
johtokunta.
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Henkilöstö
johtava perheneuvoja
kaksi perheneuvojaa
osa-aikainen vastaanottosihteeri
Painopisteet 2019 – 2021
SOTE-uudistukseen valmistautuminen ja siihen vaikuttaminen erityisesti perheneuvonnan
ostopalvelusopimusten osalta.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Teemme hoidollista asiakastyötä määrällisesti mitattuna 1950 moduulia vuodessa ja
pidämme keskimääräisen jonotusajan alle kolmessa viikossa.

2. Perheneuvonnan yhteistyön ja tunnettavuuden lisääminen suhteessa muihin työmuotoihin.

5.2.7. Palveleva puhelin
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Palvelevan puhelimen tehtävänä on tarjota keskusteluapua erilaisissa elämänkysymyksissä
sekä yhteys toiseen ihmiseen. Toimintaperiaatteita ovat nimettömyys, luottamuksellisuus,
asiakkaan kunnioittaminen sekä vapaaehtoisuus. Toiminta on valtakunnallista ja sitä säätelevät kirkkohallituksen määrittämät laatukriteerit. Puhelinpäivystys tapahtuu Hyvinkään
toimipisteessä kolme tuntia neljä kertaa viikossa pääasiassa vapaaehtoisin voimin. Päivystäjiä on ollut toiminnassa vuonna 2019 mukana 20. Palvelevan puhelimen toimikunta on
kokoontunut kolme kertaa vuonna 2019.
Hallinto
Hallintoelimenä toimii palvelevan puhelimen toimikunta.
Henkilöstö
toiminnasta vastaava pastori
vapaaehtoiset
Painopisteet 2019 – 2021
Toiminnan tason turvaaminen tilamuutosten ja työntekijävaihdoksen keskellä.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Uusien päivystäjien hankkiminen ja kouluttaminen päivystäjien riittävän määrän
turvaamiseksi ja osaamisen varmistamiseksi niin, että kaikki sovitut päivystysvuorot voidaan hoitaa.
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Määrärahamuutokset
Seurakunta kattaa itse suurimman osan budjetista yhteistyöseurakuntien - Mäntsälä
pois lukien - vetäydyttyä yhteistyöstä.
5.2.8. Viestintä
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Seurakunnan yhteisöviestinnän suunnittelu ja toteutus.
Sisäinen ja ulkoinen viestintä, työalojen ohjeistus ja avustaminen viestinnässä, kirkon
uskon- ja opinsisällöistä viestiminen, tapahtumaviestinnän hoitaminen, verkkopalvelujen
ja sosiaalisen median päivitys sekä uudistus- ja kehitystyö, seurakuntalehden toimitus ja
mediasuhteiden hoito.
Hallinto
Hallinnollisena elimenä toimii viestintätoimikunta, johtavan tiedottajan esimies kirkkoherra
Henkilöstö
johtava tiedottaja (virkavapaalla 3.6.2019-2.6.2020)
tiedottaja/vs. johtava tiedottaja
vs. tiedottaja

Painopisteet 2019 - 2021
1. Verkkouudistuksen toteutus eli Lukkari-alustaan siirtyminen. Uudistus toteutetaan painottaen modernia ilmettä, mobiilikäyttöä sekä sivujen helppoa päivitettävyyttä.
2. Sosiaalisen mediatarjonnan monipuolistaminen: uusien tilien avaus ja olemassa olevien
tilien nopea päivitys.
3. Seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten laajempi osallistaminen viestintään.
Henkilöstön koulutus sometyöhön.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Verkkouudistuksen menestyksekäs hoito vaatii projektityöläisen palkkauksen
osavuodeksi sekä verkkouudistustyöryhmän nimeämisen. Seurakunnan työntekijöistä nimettävä työryhmä jakaa vastuuta sivujen suunnittelusta sekä niiden
käytöstä ja jatkuvasta päivityksestä. Sivujen visuaalinen ilme huomioidaan budjetissa.
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2. Sähköisestä viestintää priorisoidaan jatkossa, sillä se on tai vähintään on nousemassa
ensisijaiseksi mediaksi printtiin nähden. Nuorten osallistaminen pääviestintäväyliin on
tärkeä tavoite.

3. Henkilöstöä tulee kouluttaa toimimaan sosiaalisessa mediassa, erityisesti papistoa.
Viestinnän tavoite on, että uskonsisällöistä viestiminen ja ennen kaikkea läsnäolo verkon uusilla areenoilla huomioidaan työntekijöiden työajan jyvityksessä. Sosiaalisen
median koulutuksiin ja some-kehityspalavereihin on varattava aikaa.
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Seurakuntatyön välillisten kustannusten vyörytys ja talousyhteenveto (TP 2019, €)
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5.3 Hautaustoimi
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Yleisen hautausmaan ylläpitäminen, vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan muuta katsomusta kunnioittaen.
Ylläpitää hautaustoimilain mukaisesti yleisiä hautausmaita sekä niillä olevia kiinteistöjä.
Huolehtia erilaisten hautapaikkojen riittävyydestä sekä vainajan hautaamiseen liittyvistä
palveluista.
Hoitaa hautainhoitorahaston hoitoon annettuja hautoja sopimusten mukaisesti.
Tuhkauspalveluiden hoitaminen ja kehittäminen.
Hallinto
Hallinnollisissa asioissa päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto. Henkilöstöorganisaatiossa hautaustoimesta vastaa talousjohtaja.
Henkilöstö
hautaustoimen päällikkö
työnjohtaja
erityisammattimies (2) Puolimatkan htm
erityisammattimies (3) Rauhannummen htm
erityisammattimies (1) 6 kk, Puolimatka
kausityöntekijää (8) 6 kk, Puolimatka
koululaiset/opisk. (4) +(3)+(1) kahdessa viiden viikon jaksossa ja yksi koululainen 3 viikon jaksossa, työpanos yht. 36 viikkoa, Puolimatka
erityisammattimies (1) 6 kk, Rauhannummi
kausityöntekijä (4), 6 kk, Rauhannummi
kausityöntekijä (1), 5,5 kk, Rauhannummi
koululaiset /opisk. (5)+(5) kahdessa 5 viikon jaksossa, työpanos yht. 50 vkoa, Rauhannummi
kausityöntekijä (1), 6 kk, Rautatienrakentajien hautausmaa
suntio (tuntipalkkainen) Rauhannummi 230 h, Puolimatka 200 h

Painopisteet 2019 – 2021
1. Hautaustoimen toiminta- ja palveluprosessien sekä henkilöstön työsisältöjen kehittäminen.
2. Hautausmaiden laajennusinvestointien oikea-aikainen hoitaminen hautauskäytäntöjen
muuttuminen huomioiden.
3. Hinnoittelurakenteen seuranta ja suunnittelu siten, että valtion rahoitus ja palvelumaksut kattavat hautaustoimen hoitamisesta aiheutuvat kulut.
4. Hautainhoito- ja tuhkauspalveluiden kulujen kattaminen kokonaisuudessaan palvelumaksuilla.
5. Ympäristöohjelman toteuttaminen
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Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Hautaoikeusaikojen päättymisestä tiedottamisprosessin ja seurakunnalle palautuneiden
hautojen käyttöönottoprosessin hoitaminen.

2. Hoitamattomien hautojen kuulutusprosessin hoitaminen päätökseen.

3. Hautaustoimen internetsivujen sisällön kehittäminen.

4. Krematorion suodatinjärjestelmän hallittu käyttöönotto ja toiminnan vakiinnuttaminen
ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

5. Palvelumaksujen arviointi ja tarkistaminen huomioiden krematorion suodatinjärjestelmän investointi- ja käyttökulut, tuhka- ja arkkuhautauksien osuuksissa tapahtuvat muutokset sekä valtion tuen suurus.

6. Henkilöstön työ- ja asiakasturvallisuustietojen ja taitojen kehittäminen koulutuksen avulla.

Henkilöstöesitys on sama, kuin viime vuonna.
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1. Käyttötalous:
Tulot:
Ennakoitua vähemmän tuloja kertyi:
Hautauspalvelumaksuissa -15 850 euroa
Jaksottaisissa haudanhoitosopimusmaksuissa -12 513 euroa
Asuntojen vuokratuloissa -4 670 euroa
Ennakoitua enemmän tuloja kertyi:
Hautojen lunastusmaksuissa +7 050 euroa
Tuhkausmaksuissa +48 610 euroa (tuhkauksia oli 1315, ta-vaiheessa arvio oli 1150 tuhkausta)
Kokonaisuudessaan tuloja kertyi 7064 euroa talousarviovaiheessa ennakoitua enemmän.
Menot:
Henkilöstökulujen toteuma oli 97 % eli säätöä jäi 20 630 euroa. Näistä suurin osa
tuli henkilösivukuluista: sosiaaliturvamaksut 2168 euroa, eläkemaksut 5 388 euroa,
muut sosiaalimaksut 5 985 euroa.
Palvelujen ostojen toteuma oli vain 62 %. Säästöä jäi 57 668 euroa. Tämä koostui
käytännössä kahdesta menokohdasta: Rakennusten rakentamisen ja kunnossapidon
palveluista, säästö 37 042 euroa ja alueiden rakentamisen ja kunnossapidon palveluista, säästö 19 462 euroa.
Aineiden ja tarvikkeiden ostojen toteuma oli 89 %, säästöä jäi 23 317 euroa. Säästö
koostui enimmäkseen rakennusten korjaustarvikkeista, josta jäi säästöä 13 912 euroa.
Suurin ylitys tapahtui Rauhannummen kappelin sähkökuluissa -15 403 euroa. Ylitys
johtui lähinnä alkuvuoden rakennusaikaisen sähkön kulutuksesta (rakentamisen aikaiset isot puhallinlämmitykset) sekä suodatinlaitoksen käyttämästä sähköstä.
Suodatinlaitoksen todellinen sähkön kulutus nähdään vasta vuoden 2020 osalta, kun
rakennustöitä ei enää tehdä.
Muuta:
Tuhkahautausten osuus nousi ennakoitua enemmän ja tuhkahautausten osuus oli
77,8 % kaikista hautauksista.
Tuhkausten määrä krematoriossa oli myös ennakoitua isompi. Tuhkauksia suoritettiin 1315.
2. Investoinnit
2.1 Hautakartta ja mobiiliversio
Hanke pääsi käynnistymään vasta loppusyksyllä Rauhannummen hautausmaan drone-kuvausten ja karttojen päivityksen jälkeen. Hanke jatkuu vuonna
2020. Hankkeeseen on varattu yhteensä 20 000 euroa ja tästä toteutui vuonna
2019 4 803 euroa.
2.2 Puolimatkan kaivurin vaihto
Kaivuri vaihdettiin suunnitelman mukaisesti. Vaihtoon oli varattu 155 000
euroa. Hankinta toteutettiin leasing-hankintana, jolloin hankintakulut jakautuvat tuleville vuosille.

68

2.3 Hiekoituskauhan hankinta
Uuden hiekoituskauhan hankintaan oli varattu 6 000 euroa. Kauhasta saatiin
erittäin edullinen tarjous vuoden 2018 lopussa. Hankita jäi alle investointirajan, joten hankinta tehtiin jo vuoden 2018 käyttötalouden rahoista. Vuodelle 2019, investoitiin varattu määräraha, jäi siksi kokonaan käyttämättä.
2.4 Opastaulujen uusinta Rauhannummessa
Hanke toteutui suunnitellusti. Määrärahaa oli varattu 7 500 euroa ja toteuma
oli 7 369,65 euroa.
2.5 Päältä ajettavan ruohonleikkurin hankinta Rauhannummessa.
Hankintaan oli varattu 6 000 euroa ja toteuma oli 4 898 euroa.
2.6 Tuhkan jälkikäsittelykaapin hankinta Rauhannummen krematorioon.
Hankintaan oli varattu 35 000 euro aja toteuma oli 33 752,80 euroa. Uudella
kaapilla tuhkan jälkikäsittelyaika on noin 10 minuuttia kun se vanhalla kaapilla oli vähintään 45 minuuttia, usein puolitoista tuntia. Uusi laite on myös
hiljaisempi sekä pölyttömämpi kuin vanha kaappi.

Investoinnit/kalustohankinnat
Erillinen investointitaulukko sivulla 87.
Palveluhinnastot
Hinnastoihin ei esitetty muutoksia vuodelle 2019.
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Hautaustoimen talous hautausmaittain ja tehtävittäin
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5.4. Kiinteistötoimi
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Palvella seurakuntaelämää ja pitää toimitilat kunnossa.
Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden
rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta.
Kiinteistötoimen alaisuudessa ovat talonmiehet, siivoojat ja suntiot. Kiinteistötoimi
vastaa muiden kuin hautausmaiden kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä.
Hallinto
Hallinnollisissa asioissa päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto.
Henkilöstöorganisaatiossa kiinteistöpäällikön esimies on talousjohtaja. Kiinteistötyönjohtajan esimies on kiinteistöpäällikkö. Siivousohjaajan esimies on kiinteistötyönjohtaja.
Kiinteistöpäällikkö hoitaa myös Mäntsälän seurakunnan kiinteistöpäällikön tehtävää.
Henkilöstö
kiinteistöpäällikkö
kiinteistötyönjohtaja
siivoustyönohjaaja
suntio-talonmies (1)
suntio-talonmies-siivooja (2)
talonmies-siivooja (2)
siivooja (2)
Lisäksi sijaisia määräaikaisella työsopimuksella
Kuvaus toimintayksikön toiminnasta kertomusvuonna
Työkeskuksen tulevaisuutta selvittämään perustettiin tarveselvitys työryhmä. Ryhmä esitti työkeskuksen purkamista ja valtuusto hyväksyi ehdotuksen. Oikokujalta vuokrattiin tilat työkeskuksessa olleille työntekijöille.
Pappilaan tehtiin lisäkuntotutkimuksia ja lisäkorjaukset päätettiin tehtäväksi vuodelle 2020.
Pappilan toimintaa siirrettiin eri pisteisiin mm. lasten kerhot siirrettiin entiseen Otavan päiväkotiin. Kirkon katto saumattiin lähes kokonaan. Katon saumaus jatkuu keväällä 2020 ja pesu
tehdään saumauksen jälkeen. Betanian lattioita on korjattu keittiön, kahvitilan ja eteisen osalta
sekä rakennettu invaluiska. Sääksin takkatuvan katto vuoti ja rakenne korjattiin kokonaisuudessaan. Betanian katon korjaus siirrettiin vuodelle 2020. Rauhannummen LVISA perusparannus
ja suodatin laitos valmistui talvella. Helenenkatu 30-34 myynti edistyi käsirahaan asti.
Helenenkatu 31 tontin myyntineuvotteluja käytiin ostajan kanssa. Kaukasia myytiin huutokaupalla.
Painopisteet 2019- 2021
1. Turvaamme toiminnalle sopivat toimitilat kehittämällä kiinteistöjen hankintaa, omistusta ja käyttöä perustehtävien tarpeiden mukaan.
2. Remonttien yhteydessä kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja energian säästöön.
3. Helenenkadun ja Kaukasin myynti
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Yksilöityjen vuosikorjaushankkeiden ja kalustohankintojen toteuttaminen.
2. Työkeskuksen sisäilmakorjaukset/korjaustarpeen selvitys
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3. Kirkon katon saumaus, pesu sekä jälkikäsittely

Helenenkatu 31 kiinteistökauppa ei toteutunut tilikauden aikana. Kaupan käsiraha 17 808
euroa kirjattiin lyhytaikaisiin saatuihin ennakoihin.
Kerrostalokiinteistön loppukauppahinnan suoritus jäi VRP Etelä-Suomi Oy:ltä tammikuun
puolelle n. 1,212 miljoonaa euroa, joka kirjattiin taseen muihin siirtosaamisiin. Kiinteistökaupan valmisteluun liittyvä maankäyttösopimuksen maksu n.185 000 euroa kirjaantui
seurakunnalle kuluksi joita ei oltu kuluihin budjetoitu, samoin kiinteistövälittäjän palkkio
28 100 euroa. Kiinteistökaupan ennakkomaksu 300 000 euroa saatiin joulukuussa.
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Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin
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5.5. Ruokapalvelut
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät
Tuottaa juhla-, pito-, lounas- ja kokoustarjoiluja seurakunnan omiin tilaisuuksiin ja muille
asiakkaille. Tuottaa leirikeskuksen käyttäjien tarvitsemat ruokapalvelut.
Pitopalvelun vastuukatteesta käytetään 50 % lähetystyön tukemiseen, koska vapaaehtoistyöntekijät tukevat pitopalvelua merkittävällä lähetystyön tukemiseen tarkoitetulla työpanoksella (pitopalvelussa työskentelee noin 20 vapaaehtoista). Taloudellinen tavoite:
Pitopalvelun taloudellinen tulos kattaa vähimmäistavoitteen eli toimintakulut, pääomakulut
(poistot ja sisäinen korko), eläkerahastomaksuosuuden sekä seuraavat tilakulut: sisäinen
vuokra keittiön tuotanto- ja varastotiloista sekä salivuokraosuus lounasruokailusta.
Hallinto
Hallinnollisissa asioissa päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto.
Henkilöstöorganisaatiossa pääemännän esimies on talousjohtaja.
Henkilöstö
pääemäntä
emäntä (4)
keittäjä
ravitsemustyöntekijä
emäntä, (Sääksin leirikeskuksessa)
keittäjä, (Sääksin leirikeskuksessa)
Vapaaehtoistyöntekijöitä noin 20
Painopisteet 2019 - 2021
1. Kehitämme ruokapalvelujen (pitopalvelu ja leirikeskus) toimintaa sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.
2. Turvaamme tasapainoisen ja terveen talouden toiminnan kulujen kattamiseksi ja investointien rahoittamiseksi.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Sijaisuusprosessien kehittäminen.

2. Varmistetaan tuotteiden laadun ja palvelutason pysyminen vähintään nykyisellä tasolla. Kehitetään Meny- valmisvaihtoehtoja asiakkaille, jotta heidän on helpompi valita yksityistilaisuuteen ateriakokonaisuuksia ja pitopalvelu voi tuotteistaa valmiimmaksi omia palveluvaihtoehtoja.

3. Lisätään edelleen henkilöstön taloudellista perustietämystä.

4. Pitopalvelun ja Sääksin vastuukatetavoitteeksi on budjetoitu 75 950 euroa.

Vuonna 2019 ei toteutunut kivisten
leivontapöytätasojen hankinta Sääksiin ja Kirkonmäelle, johon oli varattu 8 500 euroa.
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6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN - YHTEENVETOTARKASTELU
Käyttötalous
Toimintakate -6 046 463 euroa eli -612 213 euroa ja 11 % heikompi kuin talousarvioluku.
Toimintakate (nettomenot) pienenivät 6,7 % vuodesta 2018.
Kirkkovaltuuston asettaman sitovan talousvastuun toteutuminen:
Päätehtävätasolla kaikilla osa-alueilla eli yleishallinnossa, seurakuntatyössä, hautaustoimessa, kiinteistötoimessa ja ruokapalveluissa toimittiin alkuperäisen tai talousarviomuutoksella tarkistetun talousarvion puitteissa (sitovuustasona vastuukate 2).
Päätehtävittäin tarkasteltuna vastuukatteen (toimintakate ennen sisäisiä tilavuokria)
toteutuma talousarvioon verraten oli seuraava:
Yleishallinto
Vastuukate oli yhteensä -1 040 634 euroa, ylitys 82 504 euroa johtuu henkilöstökulujen oikaisueristä ja palkkajaksotuksista.
Seurakuntatyö
Vastuukate oli yhteensä -4 374 620 euroa, toimintatuotoissa oli alitusta 131 414
euroa ja toimintakuluista säästyi 109 459 euroa.
Hautaustoimi
Vastuukate oli yhteensä -122 758 euroa, säästöä talousarvioon verraten 117 902 euroa. Toimintatuotoissa ylitystä 57 400 euroa ja lisäksi säästyi n. 19 900 euroa
henkilöstökuluista ja noin 40 600 euroa muista toimintakuluista.
Kiinteistötoimi
Vastuukate oli yhteensä -568 360 euroa, ylitystä talousarvioon verraten 812 300
euroa. Toimintatuotto-odotuksiin kirjattu 308.000 euron myyntivoitto Helenenkadun rakentamattomasta kerrostalokiinteistöstä ei toteutunut vielä viime vuonna.
Toimintakulut ylittyivät liki 619 000 euroa, sillä myytävän kiinteistön jalostuskuluihin meni ennakoimattomia kuluja noin 190 000 euroa. Työkeskuksen kustannuspaikalle kirjattiin alueiden rakentamistöihin 100 000 euron varaus jota ei oltu etukäteen budjetoitu. Tarkoituksena tällä on hyödyntää koko seurakunnan tämän tilikauden positiivisesta tuloksesta purkuvarausrahaa ensi vuoden toimintamenoihin.
Kirjaus näkyy tänä vuonna kuluna ja ensi vuonna se keventää aiheutuvia toimintamenoja kun tehty varaus puretaan. Vanhan kirkon palovahingosta kirjattiin kuluja
24 498 euroa.
Ruokapalvelut
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Vastuukate (pitopalvelu + Sääksi) oli +88 919 euroa, joka oli talousarvion tavoitetta
6 101 euroa (6 %) heikompi. Myyntituotot jäivät pitopalvelussa noin 50 000 euroa
tavoitteesta, henkilöstökulut alittuivat 16 600 euroa ja toimintakuluista säästyi yhteensä noin 66 800 euroa.
Tuloslaskelma
Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminta- ja rahoitusmenoihin sekä
pitkävaikutteisen omaisuuden kulumista ilmentäviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Painopisteet 2019 - 2021
1. Turvaamme tasapainoisen ja terveen talouden toiminnan kulujen kattamiseksi ja investointien rahoittamiseksi.
2. Vuosikatteen perustavoitetaso on, että se on riittävä vuotuisiin poistoihin ja tilikauden
ylijäämää käytetään investointeihin. Tehdään investointivarauksia.
Tavoitteiden toteuma 2019
1. Vuosikatteen tavoite on 2,0 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia pysyvien vastaavien myyntivoittoja 1,7 miljoonaa euroa.

Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma osoittaa miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen.
Rahoituslaskelman ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien
rahavirta, jolloin nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen
kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta mm. saamisten ja velkojen muutokset.
Painopisteet 2019 - 2021
Investoinnit rahoitetaan ilman lainanottoa tulorahoituksella ja etukäteen säästämällä.
Toiminnalliset tavoitteet 2019
1. Vuosikatteen tavoite on 2,0 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia pysyvien vastaavien myyntivoittoja 1,7 miljoonaa euroa.

Tavoitteiden toteutuminen 2019
1. Rahavarojen määrä vuoden 2019 lopussa on toimeksiantojen varat ml. 4,1 milj. euroa.

2. Rahavarojen riittävyys on 143 päivää vuoden 2019 lopussa.
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Käyttötalouden toimintakate päätehtävittäin vuosina 2017-2019
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Käyttötalous ja työalakate päätehtävittäin – TP 2019
(sisältää sisäiset erät)
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Tuloslaskelma, ulkoiset, pitkä
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Tuloslaskelma, sis. ja ulk., lyhyt
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Rahoituslaskelman toteutumisvertailu, laskelma
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Investointien toteutumisvertailu, laskelma
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7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS
Tilinpäätöstaulukot tunnuslukuineen ovat tämän kappaleen lopussa.
7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Käyttötalous
Toimintakate oli -6 046 837 euroa, jossa oli laskua 6,7 % edelliseen vuoteen.
Toimintatuottoja kertyi 3 809 428 euroa, missä oli kasvua 66,9 %. Poikkeava kasvu johtui
Helenenkadun kiinteistön ja sen tontin myynnistä.
Toimintakuluja kertyi 9 856 266 euroa, missä oli kasvua 12,5 %. Toimintakuluista kaikki
henkilöstökulut olivat 56,1 % (5,8 % kasvua). Toimintakuluista (ilman sisäisiä eriä) melkein puolet eli 46,6 % kirjattiin seurakuntatyön tehtäväalueille.
Virallinen, ulkoinen tuloslaskelma ei sisällä sisäisiä toimintatuottoja ja toimintakuluja, joiden määrä oli 3 141 682 euroa. Sisäisistä eristä tilavuokrat olivat 2 617 733 euroa
(2 149 903 € v.-18).
Verotulot ja verotuskustannukset
Tilinpäätökseen kirjatut kirkollisverotulot olivat 6 991 619 euroa. Verotuloissa oli laskua
2,0 %. Seurakunnan jäsentä kohti kirkollisverotuloja kertyi 225 euroa.
Seurakunnan verotuskulujen maksuosuus valtiolle oli 118 414 euroa. Seurakuntien osuus
on 3,4% verohallinnon toimintamenojen kustannuksista. Osuuksiin vaikuttavat kunnallis/kirkollisverojen ja yhteisöverojen määrät sekä 31.12.2017 asukasluvut/jäsenmäärät.

0,4 %
0,8 %
7,6 %
5,7 %
6,0 %
0,2 %
-2,0 %
0,6 %
0,3 %
6,8 %
5,0 %
-1,5 %
1,3 %
-0,8 %
-0,07 %
-1,97 %
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Verotulot kirjataan tuotoiksi kassaperusteisesti verottajan kunkin kalenterivuoden aikana
tilittämien verotulojen mukaan. Verotilityksiin sisältyvät edellisten vuosien tilityksiin liittyvät maksuunpanot, lisäkannot ja oikaisutilitykset johtavat siihen, että tilinpäätöksiin kirjatuissa verotuloissa voi olla huomattaviakin eroja verrattuna kultakin vuodelta maksuunpantuihin veroihin.
Vuoden 2019 kirkollisveroprosentti on 1,25 %, ja myös suunnitelmavuosien 2020-2021
talouslaskelmat perustuvat 1,25 %:n veroprosenttiin. Kirkollisveron tuloveroprosentti nostettiin 1,25 %:iin voimakkaasti heikentyneen seurakunnan taloustilanteen, jäsenmäärän laskun sekä tulevien investointien rahoitustarpeen takia vuonna 2014. Vuosina 1997-2013
kirkollisveron tuloprosentti oli 1,15 %.
Kirkollisverotulojen arvioitiin laskevan 0,3 % vuonna 2019. Kirkollisveron tuoton arvioitiin olevan 7 110 000 euroa. Tästä poikettiin merkittävästi eli saatiin 118 381 euroa vähemmän. Yhteenveto vuosien 2004–2020 verotuloista on esitetty edellä olleessa taulukossa.
Valtion rahoitus
Seurakuntien yhteisöveron tuotto-osuus korvattiin kirkolliskokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti vuonna 2016 valtion rahoituksella, jolla korvataan seurakunnille
yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Hyvinkään seurakunta sai valtionrahoitusta vuonna
2019 yhteensä 890 160 euroa (19,16 euroa/kunnan asukas).
Hyvinkään seurakunnan valtion rahoituksella osaltaan katettavien tehtävien talous ja valtion rahoituksen riittävyys nettokulujen kattamiseen vuonna 2019 on esitetty seuraavassa
laskelmassa:
Hautaustoimi
Kirkonkirjojenpito

- 589 187 euroa
- 59 062 euroa
-648 249 euroa
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden peruskorjaus
Kirkon katon huolto ja korjaus
- 123 256 euroa
Pappilan peruskorjaus
- 31 922 euroa
Rauhannummen kappelin peruskorjaus
- 449 680 euroa
-604 858 euroa
Yhteensä
- 1 254 107 euroa
Valtionrahoitus
890 160 euroa
Valtionrahoitus - yhteiskunnallisten tehtävien kulut -363 947 euroa
Keskusrahastomaksut
Kirkon keskusrahastomaksut olivat yhteensä 367 566 euroa (375 240 € v.-18). Summa oli
6,5 % laskennallisesta verovuoden 2017 kirkollisverotuloista.

Eläkerahastomaksut
Vuonna 2019 eläkerahastomaksu oli 353 430 euroa (360 810 € v.-18) ja palkkaan sidottua
työnantajan eläkemaksua oli 928 262 euroa (917 433 € v.-18). Kirkon eläkerahastolle suoritettava eläkerahastomaksu oli 5,0 % seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisverosta. (KL 22
luku 8 § 3 kohta).
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Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuottoja kertyi 102 309 euroa (96 585 € v.-18) rahoituskuluja enemmän. Korko- ja
muita rahoitustuottoja saatiin 92 031 euroa (135 688 € v.-18). Rahavarojen pitkäaikaisten
sijoitusten korkotuotto oli vuositasolla noin 3,25 %. Lisäksi sijoitusten kirjanpidollisia
arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätökseen 2 980 euroa.
Haudanhoitosopimusten ja omien rahastojen varat on sijoitettu yhdessä seurakunnan muun
rahoitusomaisuuden kanssa. Näille varoille maksettiin sisäistä korkoa keskimääräisen sijoitettuna olleiden varojen vuoden tuottojen ja rahoituskulujen keskiarvon pohjalta 4,1 %
eli 23 802 euroa.
Vuosikate
Vuosikate osoittaa säännönmukaisen toiminnan jälkeen jäljellä olevan tulorahoituksen,
joka on käytettävissä investointeihin ja lainanlyhennyksiin. Vuosikate oli 1 097 841 euroa
eli 287 629 euroa edellistä vuotta suurempi. Seurakunnan jäsentä kohti vuosikatetta kertyi
35 euroa.
Poistot
Poistot olivat 1 048 157 euroa. Vuosikate kattoi poistoista 105 %.
Tilikauden tulos ja ylijäämä
Tilikauden tulos oli 49 683,16 euroa, mikä on samalla tilikauden ylijäämä.
7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 1 186 469 euroa (2 646 483 € v.-18)
Investoinnit seurakunnan jäsentä kohti olivat 38,2 euroa (83,7 € v.-18, 15 € v.-17). Investointien tulorahoitusprosentti oli 93 %. Kohteittain vuoden 2019 investointimäärärahojen
käyttö ilmenee sivun 87 taulukosta.
Vuodelta 2019 kertyi rahoitusylijäämää varsinaisesta toiminnasta ja investoinneista yhteensä 16 249 euroa. Rahavarat laskivat yhteensä 1 445 341 euroa.
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku rahavarojen riittävyys laski 106 päivästä
64 päivään.
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7.3. Tase ja sen tunnusluvut
Taseen loppusumma oli 13,5 miljoonaa euroa. Pysyvien vastaavien (käyttöomaisuuden)
arvo oli vuoden lopussa 9,9 miljoonaa euroa. Rahavaroja seurakunnalla oli tilinpäätöshetkellä 2,0 miljoonan euron arvosta.
Vastattavissa omaa pääomaa oli 11,3 miljoonaa euroa. Seurakunnan omavaraisuusaste oli
88,0 %.
Lahjoitus- ja toimeksiantojen pääomia oli yhteensä 87 061 euroa. Vieraan pääoman eristä
suurin on siirtovelkoihin sisältyvä lomapalkkavaraus 732 841 euroa kasvaen 48 478 euroa.
Rahoitusvarallisuutta oli vuoden lopussa noin 2,12 milj. euroa eli noin 68 euroa jäsentä
kohti. Rahoitusvarallisuuteen lasketaan seurakunnan saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahavarat vähennettynä vierailla pääomilla, joista on vähennetty ennakot.
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7.4. Seurakunnan tilinpitoon kuuluvien rahastojen ja edelleen tilitettävien varojen kirjanpito ja
tilinpäätös
Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot olivat 76 113 euroa eli 9 710 euroa pienemmät kuin
edellisenä vuonna.
Diakoniatyölle vuonna 2013 saadun Hartzellin rahaston pääoma oli vuoden lopussa 36 190
euroa (43 905 € v.-18 ), nuorisotyön käytössä olevan Sihvon rahaston pääoma 25 935 euroa (30 237 € v.-18) ja diakoniarahaston pääoma 21 227 euroa (22 057 € v.-18 ). Näille rahastoille on kirjattu sisäinen 4,1 %:n korkotuotto.
Hautainhoitorahasto lakkautettiin vuonna 2015. Haudanhoitosopimusten talous- ja
toimintatiedot on esitetty toimintakertomuksessa muun hautaustoimen yhteydessä ja tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa F.
Hautainhoitosopimusten varat laskivat 503 446 eurosta 497 502 euroon.
Seurakunta hyvitti rahastojen ja hautainhoidon sopimussitoumusten pääomia yhteensä
23 802 eurolla, josta 20 519 euroa oli hautainhoitosopimusten pääomille.
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Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (euroa)
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Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (euroa)
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Tase ja sen tunnusluvut (euroa)
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8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ SEKÄ
TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Tilikauden tulos oli 49 683,16 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin työkeskuksen osalle ennakkoon lisäpoisto 300 000 euroa, koska rakennuksen purkaminen on
päätetty toteuttaa vuonna 2020. Samoin kirjanpidollisen tuloksen heikentämiseksi tehtiin
purkuvaraus 100 000 euroa työkeskuksen osalle, joka kirjattiin työkeskukseen kuluksi tälle
vuodelle. Ilman lisäpoistoa ja purkuvarausta tulos olisi ollut 449 683,16 euroa.
Taseessa on ennestään edellisten tilikausien ylijäämää 3 399 684 euroa.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämäksi kirjataan 49 683,16
euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.
Veroprosentin tarkistuksella vuonna 2014 tulorahoitus nostettiin tasolle, jolla oli tarkoitus
turvata lähivuosien suurien investointimenojen rahoittaminen. Tavoitteena on ollut rahoittaa tulevat investoinnit ilman lainanottoa tulorahoituksella ja etukäteen säästämällä. Investointeja varten on kannattavampaa jatkossa kuitenkin ottaa matalakorkoista lainarahoitusta
ja pitää tuottavat sijoitukset sijoitettuna. Seurakunnan rahavarojen määrä laski viime
vuonna -1 445 341 euroa ja kassavarojen riittävyys ei ole enää tyydyttävällä tasolla. Lyhytaikaisiin saamisiin kirjattiin Helenenkatu 30-34 kiinteistökaupan loppukauppasumma
1 212 000 euroa. Tulosta tänä vuonna paransi ko. kiinteistökaupan kokonaiskauppahinta
1 512 000 eurolla, josta myyntivoiton osuus oli noin 1,25 miljoonaa euroa.
Verotulot laskevat ja kerrytettyä varallisuutta on käytetty tuntuvasti investointeihin jo
päättyneellä tilikaudella mutta myös tulevina vuosina on todennäköistä, että joudutaan
käyttämään edellisten tilikausien ylijäämiä vaikka kaikkia suunniteltuja investointeja ei
toteutettaisi. Investointien ja poistojen kasvua tulee hillitä samoin kuin käyttötalous- ja
henkilöstömenot eivät saa enää jatkaa kasvua. Talouden tasapainotusaikaa on kahdesta
kolmeen vuotta edellisten vuosien ylijäämien varassa. Se on kuitenkin mahdollista vain
karsimalla sekä henkilöstö-, toiminta- että hillitsemällä investointimenoja. Toimitilojen
ylläpitomenoja kiinteistöiltä tulee karsiutua uuden valmisteltavaksi otettavan kiinteistöstrategian avulla. Kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia on laadittava tukemaan toimintavuosien 2021-2025 toimintastrategiaa ja niissä huomioitava tarve vuosittaisten toimintamenojen sopeuttamiselle tuloihin.
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TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
1. Tuloslaskelma
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2. Rahoituslaskelma
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3. Tase
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TILINPÄÄTÖKSEN 2019 LIITETIEDOT
A. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1. Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun
ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoiksi ja
kuluiksi.
2. Verotulot on kirjattu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tilitysten suoritusajankohdan mukaan maksuperusteisesti. Verotuloiksi on kirjattu tammikuu - joulukuussa
seurakunnalle tilitetyt verotulot.
3. Tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat vuosilomapalkat ja lomarahat sekä niiden
henkilösivukulut on kirjattu kuluiksi ja siirtovelaksi. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 732 841 euroa. Työaikapankista aiheutuva vastaava siirtovelka on 94 914,54 euroa.
B. Tuloslaskelman liitetiedot
1. Vakinaisen henkilökunnan määrä (täytetyt vakanssit) oli 91. Vakinaisia kokoaikaisia
viranhaltijoita ja työntekijöitä oli yhteensä 88 ja osa-aikaisia 3. Koko henkilöstön työpanos oli yhteensä noin 115 työvuotta. Tarkemmat henkilöstötiedot sisältyvät toimintakertomuksen ”Henkilöstökertomus” -osaan.
2. Tilikauden henkilöstökulut olivat 5 530 077 euroa. Tarkempi erittely henkilöstökuluista
sisältyy henkilöstökertomukseen.
3. Palkkoihin suhteutetut työnantajan eläkemaksut olivat yhteensä 29,1 % vuonna 2019
seuraavan laskelman mukaisesti.
Eläke-erä
Eläkemaksut
Eläkerahastomaksut
Eläkemaksut yhteensä

% palkoista
21,1 %
8,0 %
29,1 %

euroa
928 262
353 430
1 281 692

4. Toimintatuottojen ja toimintakulujen jakautuminen päätehtäväalueittain ilmenee taulukoista sivuilla 77 ja vastuualueittain tunnuslukutaulukkoliitteistä alkaen s. 88.
5. Seurakunnan vakuutukset on otettu OP Pohjola Yhtiöistä. Seurakunnalla on seuraavat
vakuutukset:
- kirkot ja kappelit, kirkkovakuutus (täysarvovakuutus)
- muut rakennukset ja kalusto, täysarvovakuutus
- ajoneuvot (työkoneet), liikennevakuutus ja autovakuutus
- keskeytysvakuutus
- vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
- leirien ja retkien matkustajavakuutus (tapahtumakohtainen ja
tarveharkintaan perustuva)
- julkisyhteisön vastuuvakuutus
- lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset
- vapaa-ajan tapaturmavakuutus
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6. Seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa oli 11 691 200 euroa. Se koostuu ulkoisista
toimintatuotoista, verotuloista ja valtionrahoituksesta.
7. Myyntituottoja ulkoisista palveluista kertyi 608 970 euroa seuraavasti (muut tuotot on
esitetty pääryhmittäin tuloslaskelmassa):
- pitopalvelu
546 925 €
- leirikeskuksen ruokapalvelut
52 612 €
- kiinteistötoimi, leirikeskuksen majoituspalvelut
9 246 €
- yleishallinto
73 €
- juhlavuoden kirjan myynnistä
114 €
8. Luottotappiot olivat yhteensä 16 044,37 euroa seurakunnan vastaavista myynti- ja
maksutuotoista. Palautuneita luottotappioita aiemmilta vuosilta oli 2 127,02 euroa. Tappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä vanhoja myyntilaskuja mm. vuokrasaamisia, kerhomaksuja ja hautausmaksuja.
9. Veroja seurakunta maksoi seuraavasti:
- kiinteistövero
- kunnallisvero
- arvonlisävero

133 129,70 €
4 227,59 €
43 470,01 €

10. Korko- ja rahoitustuotot sijoituksista olivat 85 428,80 euroa ja viivästyskorkotuotot
269,04 euroa. Muihin rahoitustuottoihin kirjautui 30 050,00 euroa joukkovelkakirjalainojen myyntivoittoja.
11. Hautainhoitosopimusten, testamenttirahastojen ja diakoniarahaston pääomille kirjatut
korkotuotot sekä vastaavasti rahoitustuottojen ja -kulujen korkokuluihin kirjatut korkokulut olivat 24 655,76 euroa. Viivästyskorkokuluja oli 859,16 euroa.
C. Taseen liitetiedot
1. Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Ennen vuotta 1980
hankitut tai lahjoituksena saadut pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus) on merkitty
taseeseen symboliseen 168,19 euron arvoon.
Koneiden ja kaluston hankinnat, joiden hankintameno on alle 5000 euroa, on kirjattu
talousarviossa vahvistetun hankintarajan mukaisesti vuosikuluiksi.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt sovellettavan poistosuunnitelman vuonna 1997. Poistot
tehdään suunnitelmapoistoina hankintahinnasta. Poistot tehdään tasaeräpoistoina
hyödyke- tai omaisuuseräkohtaisesti. Poistojen tekeminen aloitetaan hyödykkeen
käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta. Rakennusten poistoajat ovat 20-50 vuotta,
kiinteiden rakenteiden ja laitteiden 15 vuotta sekä koneiden ja kaluston 5 vuotta. Maaja vesialueista, hautausmaa-alueista, sakraali- ja taide-esineistä sekä osakkeista ja
osuuksista ei lasketa poistoja.
Pysyvät vastaavat hyödykeryhmittäin, niiden arvostusmuutokset ja lisäykset ja poistot
ilmenevät seuraavan sivun taulukosta.
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POISTOSUUNNITELMA
Poistoaika
(vuotta)

Omaisuusryhmä
Aineettomat hyödykkeet (atk-ohjelmistot)
Maa- ja vesialueet

5

Poistotapa
tasapoisto
ei poistoa

Rakennukset
kirkot
siunauskappelit, seurakuntatalot, leirikeskukset, asuintalot
muut rakennukset

50

tasapoisto

30

tasapoisto

20

tasapoisto

Kiinteät rakenteet ja laitteet

15

tasapoisto

Krematorion suodatinlaitteisto

30

tasapoisto

5

tasapoisto

Koneet ja kalusto
Arvo- ja taide-esineet

ei poistoa

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

2. Oman pääoman erien muutokset vuoden aikana olivat seuraavat:
Oman pääoman tase-erät
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Yhteensä

Kirjanpitoarvo
1.1.2019
7 875 939
3 315 668
84 016
11 275 623

Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo
31.12.2019
7 875 939
84 016
3 399 684
49 683
-84 016
49 683
133 699
-84 016 11 325 306

3. Rahoitusarvopaperit
Pitkäaikaisissa sijoituksissa rahoitusarvopapereihin kuuluvien joukkokirjalainojen arvo oli
2 067 649 euroa ja markkina-arvo tilikauden päättyessä 910 504 euroa. Joukkovelkakirjalainoja
lunastettiin tilikauden aikana. Lunastuksesta aiheutuneita myyntivoittoja kirjattiin 30 050 euroa..
Sijoitukset tuottivat korko ja muuta tuottoa 115 478,80 euroa yhteensä. Lisäksi sijoitusten arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätökseen 2.980 euroa.
Muihin arvopapereihin kuuluvat tuotto-osuudet olivat 1 000 000 euroa ja osuusmaksu 100 euroa.
Tuotto-osuus tuotti 32 500 euroa.
Lyhytaikaisissa sijoituksissa seurakunnalla oli 150 000 euroa määräaikaistalletuksina, josta vuoden
vaihteessa jäi jäljelle 100 000 euroa ja arvonalennusta kirjattiin 4 769 euroa. Muita talletuksia
pankkitileillä Osuuspankissa ja Nordeassa oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 56 273 euroa.
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VAKUUDET 31.12.2019

RN=Rauhannummi
D. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
1. Eläkevastuuvarauksen koko tilinpäätöksessä oli 11 274,48 euroa.
2. Seurakuntien eläkkeiden maksuun ja eläkemaksujen keruuseen liittyvät palvelut siirrettiin
Kevan (entinen Kuntien eläkevakuus) hoidettavaksi vuonna 2012. Kirkon eläkerahasto vastaa siirron jälkeen ainoastaan eläketurvan rahoituksesta ja eläkerahaston varojen sijoittamisesta.
Seurakuntamme laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on
27,166 milj. euroa. Eläkevastuulla tarkoitetaan sitä rahamäärää, mikä tarkasteluhetkellä
riittäisi tulevine sijoitustuottoineen kattamaan tarkasteluhetkeen mennessä ansaittujen
eläke-etuuksien kustannukset tulevaisuudessa. Eläkevastuulaskelmia laadittaessa joudutaan
tekemään lukuisia oletuksia mm. eläkealkavuuksiin, eläkkeiden suuruuteen ja kestoon liittyen. Muutokset laskentaoletuksissa, erityisesti korko- ja kuolevuustekijöissä, voivat muuttaa eläkevastuuarvioita merkittävästi.
Tähän asti kaikki kirkon eläkkeet ja eläkejärjestelmän toimintakulut on voitu maksaa vuosittain kerättävillä eläkemaksuilla. Vuonna 2019 eläkerahaston suuruus 31.12.2018
markkinahintaan arvostettuna oli 1,676 milj. euroa eli 34,9 % laskennallisesta eläkevastuusta. Kirkon eläkerahaston toimintakertomuksessa ei ole mitään tietoa siitä, onko
eläkerahaston suuruudelle asetettu virallista tavoitetasoa tai millä tasolla rahaston koko tulisi olla laskennalliseen eläkevastuuseen verrattuna.
3. Leasing-vastuut
Canon monitoimilaite 3730,70 € /v voimassa 2020 -2021
Canon monitoimilaite 5762,00 € /v voimassa 2020 -2021
Uniflow UF ohjelmat 5 kpl 1293,44 € /v voimassa 2020 -2021
Mifare lukija 5 kpl 229,76 € /v voimassa 2020-2021
Yhteensä 11 015,96 € /v ja vuoteen 2021 mennessä 22 031,80 €
4. Muihin pakollisiin varauksiin kirjattiin 100 000 purkuvaraus työkeskuksen purkua ja maisemointia varten.
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E. Omistukset muissa yhteisöissä sekä seurakuntien väliset yhteistyösopimukset
Omistukset muissa yhteisöissä:
Yhteisö
Kotipaikka
Kaukasten Palvelutalo Oy
Hyvinkää

osuus
%
40,5 %

Omistus
Seurakunnan osuus (euroa)
omasta
vieraasta
tilikauden
pääomasta pääomasta tuloksesta
130 225,39 101 313,78
35,63

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset:
1. Hyvinkään seurakunta toimii yhteistyösopimuksen mukaisesti sairaalasielunhoidon
isäntäseurakuntana vuodesta 2014 alkaen. Uuden organisaation yhteisjohtokunta aloitti
toimintansa 1.9.2013 lukien ja yhteistyösopimukseen on liittynyt 20 Uudenmaan seurakuntataloutta. Viime vuonna Espoo ja Vantaa päättivät yhteistyösopimuksesta irtaantumisesta. Uutta sopimusluonnosta valmisteltiin vuoden 2019 aikana otettavaksi käyttöön
vuodesta 2021 alkaen.
2. Seurakunta osallistuu Mäntsälän seurakunnan hoitaman Uudenmaan erityishuoltopiirin
alueen seurakuntien kehitysvammatyön kustannuksiin.
3. Seurakunta osallistuu valtakunnallisen Palvelevan puhelimen toimintaan omalla paikallisella toimipisteellään. Yhteistyösopimus uusittiin ja se tuli voimaan vuoden 2014 alusta.
Yhteistyöalueessa ovat mukana Riihimäen, Hausjärven, Lopen ja Mäntsälän seurakunnat.
Yhteistyö päättyi vuoden lopussa Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakuntien osalta.
4. Seurakunta on mukana ja vastaa osuudellaan Hyvinkään - Riihimäen alueen perheasiain
neuvottelukeskuksen toiminnasta.
5. Ystäväseurakuntatyötä organisoidaan rovastikuntatasolla (Nurmijärven rovastikunta) ja
työtä tehdään käytännössä seurakunnissa.
6. Seurakunnalla oli 13 nimikkosopimusta lähetysjärjestöjen kanssa ja sopimusten yhteissumma oli 157 000 euroa.
7. Seurakunnan alueellinen seurakuntien tietohallinnon yhteistyöorganisaatio on Tampereen
IT-yhteistyöalue.
8. Hyvinkään ja Mäntsälän seurakunnat sopivat vuonna 2013 yhteistyösopimuksen
kiinteistöpäällikkötehtävien hoitamisesta. Sopimuksen mukaan viranhaltija on Hyvinkään
seurakunnan työntekijä ja hänen työpanoksestaan käytetään noin 30-40 % Mäntsälän seurakunnan tehtäviin.
F. Haudanhoitosopimusten talouden liitetiedot
Hautainhoitorahasto lakkautettiin vuonna 2015. Hautainhoidon talous on hoidettu
vuodesta 2015 alkaen hautaustoimen pääluokassa erillisellä
kustannuspaikalla.

-

-

-

Kirkkovaltuusto päätti hautainhoitorahaston lakkautuksen yhteydessä, että hautainhoidon
taloudessa sovelletaan jatkossa seuraavia periaatteita:
Haudanhoitopalvelut hinnoitellaan hautaustoimilain mukaisesti siten, että hautojenhoidosta perittävät maksut kattavat haudanhoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat
kustannukset eikä toiminnasta kerry seurakunnalle ylijäämää eikä alijäämää.
Hautojenhoitosopimusten pääomalle maksetaan edelleen vuosittain sisäinen korko, ja se
tuloutetaan hautojenhoidon tuottoihin.
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-

Toiminnan kustannuksina otetaan huomioon varsinaisen hoitotyön lisäksi hautainhoidon
osuus hautaustoimen työnjohto-, kiinteistö-, kone-, suunnittelu- ja hallintokuluista.
Hautojenhoidon tuottoja ja kuluja, vuosittain kertyvää yli/alijäämää sekä laskennallista
hoitovastuiden määrää on esitetty alla kuuden vuoden periodilla. Seurantatiedot esitetään
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Hautainhoitosopimusten talous 2019 ja sopimusvastuut 31.12.2019
Haudanhoitosopimusten talouden ylijäämä oli 17 138 euroa. Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa yhteensä 152 107 euroa. Tarkemmin hautainhoitosopimusten taloutta on kuvattu hautaustoimen toimintakertomuksen yhteydessä.
Seurakunnan määräaikaisten haudanhoitosopimusten hoitovuosien määrä oli vuoden lopussa 5 888 hoitovuotta. Vuonna 2019 haudanhoidon kulut olivat keskimäärin 79,72 euroa
hoitosopimusta kohti. Seurakunnan hautainhoitovastuu määräaikaisista sopimuksista oli
tilinpäätöshetkellä laskennallisesti siten 469 391 euroa. Näitä sopimuksia vastaavat saadut
ennakot ja aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä oli 649 610 euroa, joten vastuiden ja varojen ”ylikatteisuus” oli laskennallisesti 180 219 euroa. Hautainhoitosopimusten juoksevan
toiminnan talous on kokonaisuutena tarkastellen tasapainossa ja hautainhoitovastuut pitkäaikaisista sopimuksista vastaavat saatuja ennakkoja ja aikaisemmilta vuosilta kertynyttä
ylijäämää.
Kirkkovaltuusto päätti joulukuussa 2008 sanoa ainaishoitosopimukset (205 sopimusta) irti,
koska laskenta osoitti, että niiden pääoma on jouduttu käyttämään loppuun. Irtisanotut ainaishoidot muutettiin 1.1.2008 alkaen 16 vuoden sopimuksiksi siten, että sopimukset päättyvät vuonna 2023. Hautojen hoitotaso pidettiin ennallaan vuodet 2008 - 2009 ja laskettiin
sen jälkeen kattamaan haudan perushoidon (haudan pinnan koneellinen ruohonleikkuu
sekä pinnan haravointi). 50 vuoden hoitojen sopimukset pidetään voimassa sopimuskauden
loppuun, mutta hoitotaso laskettiin vuosien 2008 - 2009 jälkeen kattamaan haudan perushoidon.
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HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
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LUETTELOT JA SELVITYKSET
1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystapa
LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 2019
Kohdat 1 – 10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa
1. Pääkirja
2. Päiväkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma
Kohdat 11 – 15 seurakunnassa
11. Irtaimistokirjanpito
12. Hautaluettelo ja haudattujen luettelo
13. Haudanhoitosopimusten luettelo
14. Tasekirja tilikaudelta
15. Tase-erittelyt, tilipuitteet, kirjaussuunnitelma

atk-tiedostona
atk-tiedostona
atk-tulosteena
sidottuna kirjana
paperitulosteina

Kirjanpitokirjojen säilytystapa (kirjanpitolaki, taloussääntö ja seurakuntien arkistosääntö):
1. Pysyvästi:
tasekirja
2. 50 vuotta:
palkkatietoja koskevat asiakirjat 50 vuotta
3. Vähintään 10 vuotta:
- päivä- ja pääkirjat
- tilipuitteet ja kirjaussuunnitelma
- muut tilinpäätösasiakirjat (erillinen luettelo)
2. Luettelo tositelajeista ja tositteiden säilytystapa
LUETTELO TOSITELAJEISTA 2019
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Tositteiden säilytystapa:
Kaikki tositesarjat on numeroitu juoksevasti ja säilytetään omissa mapeissaan
paperitulosteina tositesarjoittain vähintään 10 vuotta. Palkkatositteet säilytetään 50 vuotta.
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3. Kopio tilintarkastuskertomuksesta

