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220
Kokouksen avaus
Alkuvirren 600 ja rukouksen jälkeen kirkkoneuvosto kunnioitti hiljaisella
hetkellä 29.10.2018 menehtyneen jäsenensä Marja-Leena Virtasen muistoa.

221
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on toimitettu jäsenille 2.11.2018.
Ehdotus:

Kokous todetaan KJ 9:1 §:n ja KL 7:4 §:n mukaisesti lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

222
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Yrjö Hutri ja Hannele Karppinen. Pöytäkirja
tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 12.11.2018.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa
13.–26.11.2018 viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä
pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla 13.–19.11.2018.

Päätös:

Hannele Karppisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Kiuttu,
muuten esitys hyväksyttiin.

223
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.
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Seurakunnan luottamushenkilön Marja-Leena Virtasen kuolema
Seurakunnan pitkäaikainen luottamushenkilö, kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marja-Leena Virtanen menehtyi vaikeaan
sairauteen 29.10.2018.
Marja-Leena Virtasen poismeno on koskettanut laajasti koko seurakuntaa,
joka kiitollisena muistaa häntä tunnollisena luottamushenkilönä ja aktiivisena
seurakunnan vapaaehtoisena hyvin monissa tehtävissä mm. jumalanpalveluselämään, musiikkityöhön ja diakoniatyöhön liittyen.
Marja-Leena Virtanen siunataan haudan lepoon lauantaina 17.11.2018 klo 12
Hyvinkään kirkossa.
Marja-Leena Virtanen on toiminut kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana ja
kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määritelty varapuheenjohtajan tehtäviä.
Tällä hetkellä lienee syytä menetellä niin, että kirkkoneuvostotasolla valitaan
henkilö olemaan mukana mm. hallintotyöryhmässä ja myöhemmin esitetään
kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valintaa.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto nimeää esittelyssä pohditulla tavalla jäsenen mm. hallintotyöryhmätyöskentelyyn.

Päätös:

Jaakko Haapamäen esityksestä kirkkoneuvosto nimesi Taisto Heimosen
mm. hallintotyöryhmätyöskentelyyn.

225
Tiedottajan valinta
Tiedottaja Inkeri Toiviainen jää eläkkeelle 1.4.2019 ja vuosilomalle joulukuussa 2018. Kirkkoneuvosto julisti tiedottajan viran haettavaksi kokouksessaan 19.9.2018. Hakuilmoitus julkaistiin Kotimaa-lehdessä, kirkon
työpaikkatorilla ja oikotiellä sekä seurakunnan kotisivuilla.
Virkaa haki määräaikaan 12.10.2018 mennessä 25 henkilöä, yhteenveto
hakijoista on liitteenä 1/luottamuksellinen
Kirkkoneuvoston 19.9.2018 nimeämä haastatteluryhmä, kirkkoherra Ilkka
Järvinen, pj., johtava tiedottaja Eriikka Käyhkö, kirkkoneuvoston jäsen
Inga-Lill Rajala sekä sihteerinä hallintosihteeri Ritva Marjamäki, valitsivat
haastatteluun viisi hakijaa, jotka haastateltiin 22.10.2018. Haastatteluryhmän
yhteenveto haastatteluista on liitteenä 2/luottamuksellinen.
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Ehdotus:

Valitaan seurakunnan tiedottajan virkaan tradenomi YAMK Tea Pohjoispuro
1.4.2019 lukien.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

Päätös:

Tiedottajan virkaan valittiin yksimielisesti tradenomi YAMK Tea Pohjoispuro
1.4.2019 alkaen.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika ja valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen.

226
Hallintosihteerin virkaan valitun Minna Paavolan koeajan lyhentäminen
Hallintosihteerin virkaan 17.10.2018 valitun Minna Paavolan kuuden
kuukauden koeaika alkaa kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaisesti
1.4.2019 ja päättyy 30.9.2019. Koeaika on seurakunnan määriteltävissä ja alkaa
virkasuhteen alettua. Työsuhteen aikana viran koeaika ei voi alkaa.
Koska Minna Paavola aloittaa työt jo 10.12.2018, hänen olisi pyydettävä virkavapaata nykyisestä seurakunnastaan 10 kk joka on toisen viran hoitamista
varten poikkeuksellisen pitkä aika ja nyt valitulle hänen ilmoituksensa mukaan
hankala.
Kirkkoneuvosto voi halutessaan tulla valittua työntekijää vastaan harkitsemalla
koeajan lyhentämistä kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.
Valittu henkilö aloittaa työt jo joulukuussa ja tulee kolmen kuukaudenkin
koeajalla kuitenkin hoitaneeksi hallintosihteerin viran tehtäviä kuusi kuukautta,
joten vastaantulo koeajan pituudessa lienee kohtuullista.
Ehdotus:

Lyhennetään Minna Paavolan koeaika kolmeksi kuukaudeksi 1.4. – 30.6.2019.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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227
Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelma
(koulutussuunnitelma vuodelle 2019) (Yrttiaho)
Kirkon työ-ja virkaehtosopimuksen liite 12, § 2 mukaan työnantajan tulee laatia
työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma.
Koulutussuunnitelman tulee sisältää mm.
1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta,
2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja
näiden syistä,
3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin
tarkoituksenmukaisella, tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa on lisäksi
käsiteltävä,
4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten
ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä
5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten
työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.
Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata,
6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.
Koulutussuunnitelman laatiminen on edellytyksenä koulutuskorvauksen
saamiseksi sen mukaan, mitä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen
kehittämisestä annetun lain 3 §:ssä on taloudellisen kannusteen saamiseksi
säädetty.
Liitteenä 3 on ehdotelma koulutussuunnitelmaksi, sekä esitykset koulutuspäivistä, neuvottelupäivistä ja retriiteistä vuodelle 2019. Esitetyissä ao.
määrärahoissa ja päivissä on kasvua aiempaan vuoteen nähden. Koulutuspalveluihin ja niihin liittyvin matka- ja majoituskuluihin varataan runsaasti
varoja, mutta todellisuudessa niistä jää merkittävä osa vuosittain käyttämättä
henkilökohtaisten- tai työesteiden tai koulutuksen peruuntumisen vuoksi.
Yhteistoimintamenettelyn mukaisesti myös henkilöstön edustajat ovat saaneet
ammatillisen osaamisen suunnitelmat tutustuttavakseen yhteistyötoimikunnan
kokouksessa 23.10.2018. Heillä ei ollut huomautettavaa esityksiin.
Ehdotus:

Vahvistetaan koulutussuunnitelma ja varataan sen toteuttamiseen määrärahat
osaksi talousarvioesitystä vuodelle 2019.

Päätös:

Talousjohtaja Kati Yrttiaho esitteli vuoden 2019 koulutussuunnitelmaa.
Keskustelun kuluessa Inga-Lill Rajala esitti Pekka Kiutun kannattamana, ettei
kirkkoneuvosto hyväksy sairaalapastori Irmeli Enckelille Hiljaisuuden joogan
ohjaaminen –koulutusta (Hiljentyminen, hengellisyys ja rukous), vaan tilalle
tulee etsiä koulutus, joka liittyy kristilliseen perinteeseen.
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Kyllikki Rantala kannatti esittelijän pohjaehdotusta. Keskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että on kaksi kannatettua esitystä ja esitti äänestysjärjestykseksi: ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka
kannattavat Inga-Lill Rajalan muutosesitystä, äänestävät ei.
Jaa-ääniä annettiin yhdeksän (Järvinen, Haapamäki, Hakala, Heimonen, Hutri,
Paananen, Rantala, Romppanen ja Valtonen) ja ei-ääniä neljä (Rajala, Kiuttu,
Pietilä, Rantanen), joten äänin 9-4 Enckellin koulutus hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto vahvisti koulutussuunnitelman ja esittää sen toteuttamiseen
määrärahat osaksi talousarvioesitystä vuodelle 2019.

228
Toimintayksiköiden talousarvioesitysten 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaesitysten 2019–2021 yhteenvedot ja kannanotot jatkovalmistelua varten (Yrttiaho)
Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion laadintaohjeet kesäkuun kokouksessaan.
Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2019 veroprosentiksi 1,25 % kirkkoneuvoston
esityksen mukaisesti kokouksessaan 3.10.2018. Valmistelun lähtökohtana oli
kirkkoneuvoston vahvistama kehys, jonka mukaan tavoitellaan vuoden hieman
alle 6 milj. euron vastuukatteen tasoa joka tarkoittaa edellisvuoden talousarvioon nähden n. 260.000 € kertaerien poistumista ja 50.000 € kertaerien
lisäystä ja 450.000 € kertaluontoisia tuloja. Raamin mukaisena edellisvuoden
vastuukate olisi noin 308 400 € parempi.
Molemmat Helenenkadun kiinteistöjen kaupat (yht. noin 1,7 milj. €) realisoituvat kuitenkin ensi keväänä, ensimmäisenkin kaupan viivästyessä ensi
vuodelle, mutta saman aikaan työkeskuksen toiminnoille väistötilojen vuokraus
tilajärjestelyineen vaikuttaa raamiin nähden merkittävästi sekä tuloja, että
menoja kasvattaen. Taloustoimisto on valmistellut talousarviota johtokuntien
esityksien pohjalta. Toiminnallisten tavoitteiden esitykset ja tunnusluvut ovat
liitteenä 4.
Talousarvion toimintakate on n. -5.224 000 euroa (-6,29 milj. € ta-18).
Toimintakate on n.17 % parempi kuin vuoden 2018 talousarviossa.
Ulkoiset toimintatuotot ovat 4,07 milj. euroa, eli kasvua 1,54 milj. euroa
aiempaan talousarvioon nähden (2,53 milj –ta-18), jossa näkyy noin 1,7
miljoonan euron edestä kertaluonteisten kiinteistökauppojen myyntitulot.
Vuokratuotot samalla pienevät 41 % eli noin 145.000 euroa.
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Ulkoiset toimintakulut kasvavat edelliseen talousarviovuoteen nähden n. 4%
ollen n. 9,2 milj. € (8,82 milj.€ ta-18). Ulkoisten toimintakulujen määrä
muuttuu tiliryhmittäin seuraavasti: henkilöstökulut +3 % eli kasvua 159.000
euroa vuoden 2018 talousarvioon nähden (laskua -0,8 % vuoteen 2017),
vuokrakulut +518 % (+186.000 euroa), palvelujen ostot +4,8 % (+84.910 €),
aine- ja tarvikekulut +1 % (+12.540 €) avustukset +7,7 % (n. +31.000€).
Henkilöstön määräksi on budjetoitu n.120 henkilötyövuotta, missä on kasvua
vajaa 2 työvuotta, johtuen määräaikaisista sijaisista ja projektityöntekijästä.
Ehdotus:

Käydään yleiskeskustelu toimintayksiköiden esityksistä sekä mahdollisista
talousarvion tasapainotuslinjauksista.

Päätös:

Talousjohtajan suorittaman esittelyn jälkeen kirkkoneuvosto kävi yleiskeskustelun toimintayksiköiden esityksistä.
Keskustelussa asiakirjasta esiin nousseet virheet ja tarkennukset sekä tekniset
korjaukset tehdään seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen käsittelyyn
tulevaan asiakirjaan.

229
Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle (Yrttiaho)
Helsingin hallinto-oikeudesta on 17.10.2018 seurakuntaan tullut 16.10.2018
päivätty lausuntopyyntö kirkollisvalitukseen koskien seurakunnan viranhaltijan
irtisanomista.
Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään 15.11.2018.
Kirkollisvalituksen kohteena on Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston
päätös 30.8.2018/§ 174, jolla kirkkoneuvosto on hylännyt Antti Kahran
29.6.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen virkasuhteensa irtisanomista koskevasta
päätöksestä.
Vaatimuksena on, että valituksen kohteena oleva päätös on kumottava ja
vahvistettava, että Antti Kahran virkasuhde Hyvinkään seurakuntaan jatkuu
edelleenkin katkeamattomana KL 6 luvun 60 §:stä ilmenevän jatkuvuusperiaatteen mukaisesti. Päätös on kumottava, koska virkasuhteen irtisanominen
on tapahtunut ilman laissa säädettyä perustetta ja koska irtisanominen ei ole
tapahtunut lain mukaisessa järjestyksessä.
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Kirkkoneuvoston 17.10.2018 tekemän päätöksen mukaisesti seurakunnan
lausuntoa hallinto-oikeudelle on valmisteltu asianajaja Heikki Wejbergin
kanssa.
Seurakunnan lausunto hallinto-oikeudelle on liitteenä 5/salainen.
Ehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa liitteen 5 mukaisen lausunnon Helsingin hallintooikeudelle.

Päätös:

Kirkkoneuvosto antoi liitteen 5 mukaisen lausunnon Helsingin hallintooikeudelle.

230
Seurakunnan liittyminen Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäseneksi
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Pevkur on
esittänyt Hyvinkään seurakunnalle liittymistä kauppakamarin jäseneksi.
Kirkkoherra ja talousjohtaja pitävät jäsenyyttä hyvänä.
Jäsenyydestä käytiin keskustelua hallintotyöryhmässä 29.10.2018.
Kauppakamari tarjoaa mm. monenlaista koulutusta liittyen esim. taloushallintoon, viestintään ja tietosuojakysymyksiin. Kauppakamari myös tarjoaa
jäsenistölleen oman asiantuntijaverkostonsa kautta mm. maksutonta puhelinneuvontaa.
Kauppakamari ei ole poliittinen, vaan sen tehtävä on vauhdittaa alueen ja sen
toimijoiden kehitystä. Kauppakamariin voi liittyä helposti ja siitä voi myös
erota. Jäsenyys ei sido mihinkään.
Seurakunnalle jäsenmaksu olisi 275 euroa/vuosi.
Ehdotus:

Hyvinkään seurakunta liittyy Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäseneksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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231
Porvoon seurakuntaneuvoston päätös Palvelevan puhelimen toiminnan
lopettamisesta 1.1.2020 alkaen
Porvoon seurakuntaneuvosto on lähettänyt Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvostolle pöytäkirjanotteella tiedoksi seurakuntaneuvoston päätöksen
lakkauttaa Porvoon suomalaisen seurakunnan Palvelevan puhelimen toiminta
1.1.2020. Asian esittelyssä todetaan mm., että ”toimintaa on ollut Porvoon
somalaisessa seurakunnassa noin 30 vuotta. Monet pitkäaikaiset hyvin hoitaneet
päivystäjät ovat jääneet pois toiminnasta ja uusia päivystäjiä on haastavaa
saada.”
Ehdotus:

Merkitään kirkkoneuvostolle lähetetty Porvoon seurakuntaneuvoston päätös
tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kirkkoneuvostolle lähetetty Porvoon seurakuntaneuvoston päätös
tiedoksi.

232
Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Kirkkohallitukset yleiskirje 14/2018
1. Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
Ehdotus:

Merkitään yleiskirje tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin yleiskirje tiedoksi.

233
Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista § 53–54/2018
53. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
54. FM, TM Hanna Tolonen toimihenkilöksi kirkkoherranvirastoon seurakuntavaalien ennakkoäänestysviikoksi
Talousjohtajan päätösluettelon asialista
Ehdotus:

Merkitään asialista tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin asialista tiedoksi.
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234
Muita asioita
1. Työkeskuksen väistötila-asiaa
Talousjohtaja selvitti kirkkoneuvostolle väistötilaneuvottelujen tämänhetkistä
tilannetta. Esitys saadaan mahdollisesti kirkkoneuvoston seuraavaan
kokoukseen 28.11.2018.
2. Seuraavat kokoukset
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

28.11. ja 19.12.2018
12.12.2018

235
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

