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Läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet
Järvinen Ilkka, puheenjohtaja
Karhunen Tuula, varapuheenjohtaja
Haapamäki Jaakko
Hujanen Susanna
Karppinen Hannele
Korpiaho Matti
Myllymäki Anita
Ollikainen Ossi-Pekka
Pahlman Irma
Pallonen Jouni
Rantala Kyllikki
Romppanen Lea
Tyni Pekka

Muut läsnäolijat
Kiuttu Pekka
Ala-Paavola Sinikka
Yrttiaho Kati
Paavola Minna

Asiat

KV:n puheenjohtaja
KV:n varapuheenjohtaja
talousjohtaja
hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1-42 §

Allekirjoitukset

ILKKA JÄRVINEN
Ilkka Järvinen
puheenjohtaja 1–36, 38–42 §

TUULA KARHUNEN
Tuula Karhunen
puheenjohtaja 37 §

Pöytäkirja on tarkastettu Hyvinkäällä 4.2.2019

JAAKKO HAAPAMÄKI
Jaakko Haapamäki

SUSANNA HUJANEN
Susanna Hujanen
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1§
Kokouksen avaus
Alkuvirren 443 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KL 7:4.1
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Esityslista on lähetetty jäsenille 24.1.2019.
Ehdotus

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

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Ehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Haapamäki ja Susanna Hujanen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 4.2.2019.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 5.2.–7.3.2019
viraston aukioloaikana, mistä ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla
5.2.–7.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Haapamäki ja Susanna Hujanen.

4§
Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus

Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Kohdassa Muut
asiat käsitellään seurakunnan uuden toimitilan nimiasia.
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5§
Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2019–2020
Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 16.1.2019 kirkkoneuvostoon vuosiksi 2019 – 2020 seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Varsinainen jäsen
Haapamäki Jaakko
Hujanen Susanna
Karppinen Hannele
Korpiaho Matti
Myllymäki Anita
Ollikainen Ossi-Pekka
Pahlman Irma
Pallonen Jouni
Rantala Kyllikki
Romppanen Lea
Tyni Pekka

Varajäsen
Heimonen Taisto
Kangas-Pusa Katri
Rantanen Marjo
Karppinen Leo
Lehto Carita
Kölhi Heikki
Linna-Pirinen Tuija
Mäkelä Roope
Hakala Hanna
Willman Anni
Huuskonen Reijo

Ehdotus

Merkitään kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet tiedoksi.

6§
Kirkkoneuvoston kokoontuminen
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta kokousaikataulusta, josta tarpeen mukaan poiketaan.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö on liitteenä 1.
Ehdotus

Pääsääntöisesti kirkkoneuvosto kokoontuu keskiviikkoisin klo 17.15 seurakuntakeskuksen kokoussalissa.
Vuoden 2019 kokouspäivät ovat seuraavat: ke 27.2., ke 20.3., ke 24.4., ke 22.5.,
ke 12.6., ke 28.8., ke 25.9., ke 16.10., ke 6.11., ke 27.11. ja ke 18.12.

Päätös

Vuoden 2019 kokouspäivät merkittiin tiedoksi.
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7§
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistojen lähettäminen tiedoksi varajäsenille
Kirkkoneuvosto on aiemmin päättänyt kirkkovaltuustossa nousseen keskustelun ja sieltä tulleen
esityksen johdosta, että kirkkovaltuuston esityslistat ilman liitteitä lähetetään valtuustoryhmän
muutamalle ensimmäiselle varajäsenelle. Samoin on kirkkoneuvoston varajäsenille lähetetty
tiedoksi kirkkoneuvoston kokousten esityslistat ilman liitteitä.
Kirkkovaltuustoryhmien ensimmäisille varajäsenille on tarkoituksenmukaista lähettää tiedoksi
kirkkovaltuuston kokousten esityslistat, näin usein kokouksiin osallistuvat ryhmien ensimmäiset
varajäsenet pysyvät perillä käsiteltävistä asioista. Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisille
varajäsenille on lähetetty sähköpostilla tiedoksi kirkkoneuvoston aiemmin tekemän päätöksen
mukaisesti esityslista ilman liitteitä. Näin myös kirkkoneuvoston varajäsenet pysyvät ajan tasalla
hallinnossa käsiteltävistä asioista.
Ehdotus

Jatketaan aiempaa käytäntöä ja lähetetään kirkkovaltuustoryhmien kolmelle ensimmäiselle varajäsenelle tiedoksi kirkkovaltuuston kokousten esityslistat ilman
liitteitä.
Kirkkoneuvoston varajäsenille lähetetään sähköpostilla tiedoksi kirkkoneuvoston
kokousten esityslistat ilman liitteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

8§
Palvelevan puhelimen toimikunnan jäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
Pykäliin 8–15 liittyen kirkkojärjestyksen 9 luvun 4 §:ssä todetaan ”Tilapäisiä tehtäviä varten
kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.”
Palvelevan puhelimen toimikunnan yhteistyösopimuksen 3 §:n mukaan kirkkoneuvosto valitsee
toimikuntaan toimikaudekseen neljä jäsentä, joista vähintään kahden tulee olla Palvelevan puhelimen päivystäjiä. Yhden jäsenistä kirkkoneuvosto nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi.
Muut sopijaseurakunnat valitsevat kukin vuorollaan toimikuntaan yhden jäsenen. Lisäksi toimikuntaan kuuluu se seurakunnan papeista, jolle Palvelevan puhelimen toiminta on pappien keskinäisessä työnjaossa osoitettu sekä diakonian viranhaltija.
Kirkkoneuvosto pyytää yhteistyöseurakuntien (Hausjärvi, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki) kirkkoneuvostoja nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen valintavuoron mukaisesti.
Valittujen jäsenten toimiaika on kaksi vuotta vastaten kirkkoneuvoston toimikautta.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 Palvelevan puhelimen toimikuntaan vuosiksi
2017 – 2018 puheenjohtajaksi Seppo Söderholmin ja muiksi jäseniksi Heli Heimosen, Kaj Mönkkösen ja Virpi Vikmanin.
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Pappien työnjaon mukaisesti toimikuntaan kuuluvat II kappalainen Petra Pohjanraito ja diakonian viranhaltijana Tuija Mattila.
Ehdotus

Valitaan Palvelevan puhelimen toimikuntaan vuosiksi 2019–2020 neljä jäsentä,
joista vähintään kaksi on toiminnassa mukana ja nimetään yksi heistä puheenjohtajaksi sekä pyydetään Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntia
nimeämään yhteisen edustajan valintavuoron mukaisesti.
Todetaan, että viranhaltijoista toimikunnassa ovat pastori Petra Pohjanraito ja
diakoniasihteeri Tuija Mattila.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi Palvelevan puhelimen toimikuntaan vuosiksi 2019–2020
puheenjohtajaksi Seppo Söderholmin ja muiksi jäseniksi Aino Kurosen, Maria Vartiaisen ja Kaj Mönkkösen.
Hausjärven, Lopen, Mäntsälän ja Riihimäen seurakuntia kirkkoneuvosto pyytää
nimeämään yhteisen edustajansa valintavuoron mukaisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto totesi, että pappien työnjaon mukaisesti toimikuntaan
kuuluu palvelun vastuukappalainen Petra Pohjanraito. Diakonian viranhaltijana
toimikuntaan kuuluu diakoniasihteeri Tuija Mattila.

9§
Viestintätoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
KJ 9:4 §
Viestintätoimikunnan, jonka työalana on seurakunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä, johtosäännön 3 §:n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaisen viestintätoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtajana kirkkoherra ja viisi muuta jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Sihteerinä ja esittelijänä toimii seurakunnan johtava tiedottaja. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuu viestinnän teologi. Toimikunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 viestintätoimikuntaan vuosiksi 2017–2018 Mirva Jääskeläisen (varajäsen Anna-Leena Pakkanen), Leo Karppisen (Manfred Gräsbeck), Aarre Peltosen (Osmo Harju), Maarit Vallinkosken (Ulla Juva) ja Leena Vilkan (Raija Koivisto).
Ehdotus

Valitaan viestintätoimikuntaan puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi viisi
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019–2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi viestintätoimikuntaan vuosiksi 2019–2020 jäseniksi ja varajäseniksi Waltteri Nummelinin (varajäsen Minttu Talosela), Mirva Jääskeläisen
(varajäsen Ulla Haukijärvi), Maarit Vallinkosken (varajäsen Ari Mäkelä), Maiju
Laakson (varajäsen Inari Arjas) ja Pauli Nousiaisen (varajäsen Mikael Kölhi).
Viestintätoimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra.
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10 §
Taidetoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
KJ 9:4 §
Taidetoimikunta toimii seurakunnan tilojen ulkoiseen ilmeeseen, kauneuteen ja esteettisyyteen
liittyvissä kysymyksissä. Toimikunnan tehtävänä on valmistella seurakunnan taidehankintoja
suunnitella taideteosten sijoittamista. Toimikunta tekee kirkkoneuvostolle esityksiä taidehankinnoista sekä isompien teosten sijoittamisesta sekä antaa lausuntoja kirkkoneuvostolle seurakunnan tiloihin hankittavasta taiteesta. Toimikunta tekee myös kirkkoneuvostolle esityksen taidemäärärahasta seuraavaa toimintavuotta varten.
Taidetoimikunnan johtosäännön 3 § mukaan toimikuntaan kuuluu viranhaltijajäsenenä kirkkoherra ja kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto nimeää toimikunnan jäsenistä puheenjohtajan.
Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Sihteerinä toimikunnan johtosäännön 3 § mukaan toimii hallintosihteeri.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 taidetoimikuntaan vuosiksi 2017–2018 Risto
Kaipaisen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Matti Herojan, Nina Laaksosen, Reijo Purasen,
Riitta Ruohosen ja Vesa Pääkkösen. Viranhaltijajäsenenä toimi johtosäännön mukaan kirkkoherra Ilkka Järvinen.
Ehdotus

Valitaan taidetoimikuntaan vuosiksi 2019–2020 kuusi jäsentä ja määrätään toimikunnan puheenjohtaja.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi taidetoimikuntaan vuosiksi 2019–2020 puheenjohtajaksi
Riitta Morrin ja muiksi jäseniksi Nina Laaksosen, Riitta Hyväkän, Markku Vainikaisen, Ossi Savolaisen ja Inari Arjaksen.

11 §
Paavolan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
Aluetyön johtosäännön 1 § mukaan seurakunnan aluetyöstä vastaavat aluetyön yhteistyötoimikunta sekä viisi alueneuvostoa (Paavola, Vehkoja, Kytäjä, Kaukas ja Martti). Kukin alueneuvosto
suunnittelee, toteuttaa ja kehittää seurakunnallista toimintaa alueellaan myönnetyn määrärahan puitteissa.
Aluetyön johtosäännön 6 § mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa viiteen alueneuvostoon kahdeksi vuodeksi puheenjohtajan ja neljä – kuusi muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi alueneuvostossa toimii seurakunnan
työntekijä hyväksytyn työnjaon mukaisesti.
Alueneuvoston jäseniksi valitaan pääsääntöisesti alueella asuvia henkilöitä.
Alueneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.
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Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 Paavolan alueneuvostoon vuosiksi 2017 – 2018
Jaana Piilolan puheenjohtajaksi (varajäsen Matti Korpiaho) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi
Erkki Karhusen (Jouni Pallonen), Ari Mäkelän (Leena Routama), Arvi Oravan (Reijo Huuskonen),
Lea Paukun (Inari Arjas), Päivi Ahokkaan (Maija Oinonen) ja Raili Rainakarin (Marja-Leena Virtanen).
Paavolan aluepappi on kappalainen Petteri Kerko.
Ehdotus

Valitaan Paavolan alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä – kuusi muuta jäsentä
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi Paavolan alueneuvostoon vuosiksi 2019–2020 puheenjohtajaksi Jaana Piilolan (varajäsen Leena Routama) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Arvi Oravan (varajäsen Kirsti Mauranen), Reijo Huuskosen (varajäsen Lea Paukku), Kirsi Katajan (varajäsen Jouni Pallonen), Erkki Karhusen (varajäsen Jarmo
Vaarala), Raili Rainakarin (varajäsen Inari Anias) ja Päivi Ahokkaan (varajäsen Marjatta Linden).

12 §
Vehkojan alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
Ks. § 11 kappaleet 1–4.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 Vehkojan alueneuvostoon vuosiksi 2017–2018
Anita Myllymäen puheenjohtajaksi, (varajäsen Marjo Rantanen) ja muiksi jäseniksi Jouko Jokisen
(Lea Romppanen), Salme Laitisen (Kaisa Lanttola), Pauli Natusen (Tuomo Utriainen), Anna-Leena
Pakkasen (Mirva Jääskeläinen), Aino Tenkula-Niemisen (Tellervo Saari) ja Kari Vierimaan (Seppo
Söderholm).
Vehkojan aluepappi on seurakuntapastori Esa Kokko.
Ehdotus

Valitaan Vehkojan alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä – kuusi muuta jäsentä
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi Vehkojan alueneuvostoon vuosiksi 2019–2020 puheenjohtajaksi Ulla Haukijärven (varajäsen Anita Myllymäki) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Kyösti Jyrkisen (varajäsen Marja Jyrkinen), Marjo Rantasen (varajäsen Tarja Tauriainen), Juhani Harjun (varajäsen Ali Mehmet), Sirkka Kaltevan (varajäsen
Aino Tenkula-Nieminen), Salme Laitisen (varajäsen Kaisa Lanttola) ja Kirsikka Vuoren (varajäsen Jouko Jokinen).
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13 §
Kytäjän alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
Ks. § 11 kappaleet 1–4.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 Kytäjän alueneuvostoon vuosiksi 2017–2018
Ritva Saukkosen puheenjohtajaksi, (varajäsen Aino Löytty) ja muiksi jäseniksi Tauno Löytyn
(Matti Skyttä), Eeva Rouhiaisen (Annika Saukkonen), Virpi Salmisen (Terttu Kuparinen), Leena
Skytän (Mimmu Seitsonen), Markku Taipaleen (Jukka Haatainen) ja Jukka Uusitalon (Aimo Tuominen).
Kytäjän aluepappi on kappalainen Virpi Koivisto.
Ehdotus

Valitaan Kytäjän alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä – kuusi muuta jäsentä
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi Kytäjän alueneuvostoon vuosiksi 2019–2020 puheenjohtajaksi Aino Löytyn (varajäsen Leena Skyttä) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Virpi
Salmisen (varajäsen Sanna Kohonen), Eeva Rouhiaisen (varajäsen Annika Saukkonen), Ritva Saukkosen (varajäsen Mimmu Seitsonen), Jukka Uusitalon (varajäsen
Aimo Tuominen), Matti Skytän (varajäsen Keijo Huuhka) ja Joose Vähäsöyringin
(varajäsen Markku Taipale).

14 §
Kaukasten alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
Ks. § 11 kappaleet 1–4.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 Kaukasten alueneuvostoon vuosiksi 2017–2018
Eija Koski-Sipilän puheenjohtajaksi, (varajäsen Tuula Vanhatalo) ja muiksi jäseniksi Vilho Halmelan (Jussi Tilus), Taisto Heimosen (Antero Latostenmaa), Ulla Jurvan (Merja Juva), Hellä Parikan
(Merja Hokkanen), Anja Tetrin (Tuula Tetri) ja Juhani Tuinan (Matti Nummela).
Kaukasten aluepappi on 30.7.2019 saakka vt. kappalainen Hanna Tolonen ja 31.7.2019 alkaen
kappalainen Anne Blomqvist.
Ehdotus

Valitaan Kaukasten alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä – kuusi muuta jäsentä
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi Kaukasten alueneuvostoon vuosiksi 2019–2020 puheenjohtajaksi Eija Koski-Sipilän (varajäsen Jussi Tilus) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Taisto Heimosen (varajäsen Vilho Halmela), Ulla Juvan (varajäsen Merja Juva), Juhani Tuinan (varajäsen Kari Vierimaa), Päivi Ahokkaan (varajäsen Maire Kotala), Matti Nummelan (varajäsen Merja Hokkanen) ja Anja Tetrin (varajäsen Hellä Parikka).
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15 §
Martin alueneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2019–2020
Ks. § 11 kappaleet 1–4.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 Martin alueneuvostoon vuosiksi 2017–2018
Mika Viitasen puheenjohtajaksi, (varajäsen Yrjö Hutri) ja muiksi jäseniksi Merja Juvan (Mervi
Huotari), Heikki Kölhin (Ossi-Pekka Ollikainen), Virva Leton (Raija Kuosmanen), Helka Muhosen
(Pirjo Hyövälti), Juha Peipon (Leena Vilkka) ja Markku Vainikaisen (Kari Kuosmanen).
Martin aluepappi on seurakuntapastori Merja Telsavaara.
Ehdotus

Valitaan Martin alueneuvostoon puheenjohtaja ja neljä – kuusi muuta jäsentä
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi Martin alueneuvostoon vuosiksi 2019–2020 puheenjohtajaksi Heikki Kölhin (varajäsen Timo Luoto) ja muiksi jäseniksi ja varajäseniksi Virva
Leton (varajäsen Virpi Vikman), Päivi Ilosen (varajäsen Merja Juva), Timo Jatun
(varajäsen Pauliina Raninen), Mika Viitasen (varajäsen Juha Peippo), Kari Kuosmasen (varajäsen Seppo Söderholm) ja Outi Niemen (varajäsen Marjatta Linden).

16 §
Kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 3 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston
siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla johtokunnan kokouksissa läsnä ja ottaa
osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 28.1.2017 kirkkoneuvoston edustajiksi johtokuntiin vuosiksi 2017 – 2018 seuraavat kirkkoneuvoston jäsenet:
Julistusjohtokunta
Kasvatusjohtokunta
Palvelujohtokunta

Kyllikki Rantala
Mika Valtonen
Eeva-Liisa Paananen

Ehdotus

Valitaan kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös

Kirkkoneuvoston edustajiksi johtokuntiin vuosiksi 2019 – 2020 valittiin seuraavat
kirkkoneuvoston jäsenet:
Julistusjohtokunta
Kasvatusjohtokunta
Palvelujohtokunta

Matti Korpiaho
Jouni Pallonen
Lea Romppanen
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17 §
Hallintotyöryhmän toteaminen 2019–2020
Seurakunnassa on toiminut hallintotyöryhmä jo useamman valtuustokauden aikana. Hallintotyöryhmässä ovat olleet luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Viranhaltijoista ryhmässä ovat kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri.
Työryhmän kokoonpanoksi on vakiintunut edellä mainituissa tehtävissä toimivat luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Hallintotyöryhmä ei tee varsinaisia hallintopäätöksiä. Ryhmä on ollut tarpeellinen keskustelu- ja suunnittelufoorumina johtaville luottamushenkilöille ja virkamiesjohdolle. Työskentely on antanut apua päätöksentekoon vietävien asioiden valmistelussa ja ollut tärkeä osa tiedonkulun ja yhteydenpidon välineenä.
Ehdotus

Todetaan, että hallintotyöryhmässä toimivat luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pekka Kiuttu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Sinikka Ala-Paavola ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen.
Viranhaltijoista työryhmässä ovat puheenjohtajana kirkkoherra Ilkka Järvinen, talousjohtaja Kati Yrttiaho ja sihteerinä hallintosihteeri Minna Paavola.

Päätös

Todettiin hallintotyöryhmän kokoonpano.

18 §
Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen vuodeksi 2019
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin.
Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu
yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi
varsinaista ja kolme varajäsentä.
Vuonna 2018 seurakunnan valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet kiinteistöpäällikkö
Visa Hämäläinen sekä Taisto Heimonen ja varajäsenenä Eija Koski-Sipilä.
Ehdotus

Valitaan Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2019 kaksi varsinaista
jäsentä ja yksi varajäsen.

Päätös

Kaukasten Palvelutalo Oy:n hallitukseen vuodeksi 2019 valittiin varsinaisiksi jäseniksi Taisto Heimonen ja kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen. Varajäseneksi valittiin Eija Koski-Sipilä.
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19 §
Edustajan valinta Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2019
Vuonna 2018 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen käyttänyt puhe- ja
äänivaltaa Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksessa.
Ehdotus

Valitaan edustaja Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2019
käyttämään puhe- ja äänivaltaa.

Päätös

Kaukasten Palvelutalo Oy:n yhtiökokouksiin vuodeksi 2019 käyttämään puhe- ja
äänivaltaa valittiin kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen.

20 §
Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2019
Vuonna 2018 on seurakunnan edustajana kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen käyttänyt puhe- ja
äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuosikokouksessa.
Ehdotus

Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2019 vuosikokouksessa.

Päätös

Sääksjärven pohjoisrannan yksityistien tiekunnan vuoden 2019 vuosikokoukseen
käyttämään puhe- ja äänivaltaa valittiin kiinteistöpäällikkö Visa Hämäläinen.

21 §
Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokousedustajan valinta vuodeksi 2019
Sääksjärven suojeluseura ry. on perustettu vuonna 1979. Seura kerää asiatietoja Sääksjärvestä,
sen historiasta, veden laadusta, korkeuden vaihteluista jne. Seura on "painostusjärjestö", joka
pyrkii valppaasti puuttumaan asioihin, jotka saattaisivat vaikuttaa järven tilaa huonontavasti.
Vuonna 2018 hautaustoimen päällikkö Markku Husso on käyttänyt puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa.
Ehdotus

Valitaan seurakunnan edustaja käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuoden 2019 vuosikokouksessa.

Päätös

Seurakunnan edustajaksi käyttämään puhe- ja äänivaltaa Sääksjärven suojeluseura ry:n vuosikokouksessa 2019 valittiin hautaustoimen päällikkö Markku Husso.
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22 §
Seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n vuosikokouksessa 2019
Hautaustoimen päällikkö Markku Husso on toiminut seurakunnan edustajana Vihtilammen ja
Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n vuosikokouksessa 2018.
Hyvinkään seurakunnalla on yksi Vihtilammen rantaviivaan ulottuva tontti. Yhdistyksen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain.
Ehdotus

Valitaan seurakunnan edustaja Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluyhdistys ry:n vuosikokoukseen 2019.

Päätös

Seurakunnan edustajaksi Vihtilammen ja Märkiöjärven luonnonsuojeluseura ry:n
vuosikokoukseen 2019 valittiin hautaustoimen päällikkö Markku Husso.

23 §
Pirkonkotisäätiön hallituksen jäsen vuonna 2019
Pirkonkotisäätiön sääntöjen 5 § mukaan ”Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Wilhelmiinakotisäätiö ja Pirkonkotisäätiö. Hyvinkään seurakuntaa hallituksessa edustaa yksi jäsen, virassa oleva kirkkoherra tai hänen
määräämänsä henkilö.”
Kirkkoherra Ilkka Järvinen on toiminut Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2018 ja jatkaa
seurakunnan edustajana vuonna 2019.
Ehdotus

Merkitään tiedoksi kirkkoherran toimiminen Pirkonkotisäätiön hallituksessa
vuonna 2019.

Päätös

Kirkkoherran toimiminen Pirkonkotisäätiön hallituksessa vuonna 2019 merkittiin
tiedoksi.

24 §
Seurakunnan edustajat Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan edustajistossa vuosina 2019–2020
Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n (Palvelutalo Hyvinkään Lepovillan) sääntöjen mukaan jäsenyhdistykset valitsevat keskuudestaan kaksi henkilöä edustamaan Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry:n edustajiston kokouksissa yhdistystään/yhteisöään. Säännöissä ei ole
mainintaa valittavien jäsenten toiminta-ajoista. Ne ovat jokaisen yhteisön itse määriteltävissä.
Hyvinkään seurakunta on Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan jäsenyhdistys. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 seurakuntamme edustajiksi vuosiksi
2017–2018 Jaakko Haapamäen ja Kyllikki Rantalan.
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Ehdotus

Valitaan seurakunnasta kaksi edustajaa Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry
Palvelutalo Lepovillan edustajistoon vuosiksi 2019–2020.

Päätös

Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Palvelutalo Lepovillan edustajistoon
vuosiksi 2019–2020 valittiin Jaakko Haapamäki ja Kyllikki Rantala.

25 §
Seurakunnan edustajien nimeäminen Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen 2019
Palvelukotisäätiön tarkoituksena on edistää eläkeläisten ja vammaisten kuntoutus- ja virkistystoimintaa ja asumista Hyvinkäällä sekä kehittää vanhus- ja vammaishuoltoa. Säätiö hallinnoi
Sähkökadulla toimivaa Mäntykodon palvelutalokiinteistöä sekä säätiön 100 % omistamaa Hyvinkään Mäntykotokiinteistöt Oy:n palvelutaloa.
Hyvinkään Palvelukotisäätiö sr:n sääntöjen mukaan säätiön perustajat valitsevat hallituksen jäsenet. Hallituksen seitsemästä jäsenestä Hyvinkään kaupunki valitsee kolme, Hyvinkään seurakunta kaksi ja Hyvinkään eläkeläistuki ry kaksi jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Parhaillaan on käynnissä toimikausi, joka on alkanut 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.
Kirkkoneuvosto nimesi 7.11.2017 (265 §) seurakunnan edustajiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiön
hallitukseen Kyllikki Rantalan ja Marja-Leena Virtasen vuodeksi 2018, koska seurakunnan luottamushenkilöiden toimikausi päättyi vuoden 2018 lopussa. Kirkkoneuvosto totesi, että uusi kirkkoneuvosto tulee nimeämään ensimmäisessä kokouksessaan seurakunnan edustajat vuodeksi
2019.
Ehdotus

Valitaan kaksi seurakunnan edustajaa Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen
vuodeksi 2019.

Päätös

Seurakunnan edustajiksi Hyvinkään Palvelukotisäätiön hallitukseen vuodeksi 2019
valittiin Kyllikki Rantala ja Anita Myllymäki.

26 §
Seurakunnan edustajan nimeäminen Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen
Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajaksi Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen
edustajaksi Tuula Karhusen vuodeksi 2018, koska seurakunnan luottamushenkilöiden toimikausi
päättyi vuoden 2018 lopussa. Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallituksen toimikausi on kaksi
vuotta. Parhaillaan on käynnissä toimikausi, joka on alkanut 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2019.
Veteraanitalosäätiön toiminnanjohtaja on pyytänyt Hyvinkään seurakuntaa nimeämään edustajansa Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuodeksi 2019.
Ehdotus

Valitaan seurakunnan edustaja Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuodeksi 2019.

Päätös

Seurakunnan edustajaksi Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen vuodeksi
2019 valittiin Irma Pahlman.
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27 §
Kansainvälisen työn vastuuryhmän nimeäminen
Hyvinkään seurakuntaan perustettiin vuonna 2015 kansainvälisen työn vastuuryhmä. Kansainväliseen työhön kuuluvat lähetystyö, ystävyysseurakuntatyö, kansainvälinen diakonia, monikulttuurisuustyö sekä kansainväliset jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet. Työalat toimivat sekä
itsenäisesti että yhteistyössä keskenään.
Vastuuryhmän tehtäväksi on aiemmin kirjattu työalojen yhteistyön vahvistaminen seurakunnan
kansainvälisessä työssä, erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien, teemapäivien ja -viikkojen suunnittelu ja toteuttaminen. Vastuuryhmä on kokoontunut noin 4 kertaa vuodessa.
Kirkkoneuvosto nimesi 25.1.2017 kansainvälisen työn vastuuryhmään viranhaltijoista julistuksen
vastuukappalaisen Kosti Kallion, lähetyssihteeri Johanna Rantalankilan ja monikulttuurisuustyöstä vastaavan diakoniatyöntekijän Päivi Lammelan sekä kasvatuksen edustajaksi nuorisotyöntekijä Kirsi Kupiaisen.
Seurakuntalaisista ryhmään nimettiin Anne Isokuortti ja Leena Voutila-Makena.
Luottamushenkilöistä vastuuryhmään nimettiin Matti Korpiaho, Aino Löytty, Teija Punkki ja Inga-Lill Rajala.
Kansainvälisen työn vastuuryhmä on koettu hyväksi ja toimivaksi ja on perusteltua, että ryhmä
jatkaa toimintaansa. Edustajina on tarpeen olla sekä luottamushenkilöitä että työntekijöitä ja
kaksi seurakuntalaisten edustajaa. Työryhmässä on seurakuntalaisten edustajana ollut kaksi
maahanmuuttajataustaista henkilöä Leena Voutila-Makenan ja Anne Isokuortin muutettua pois
Hyvinkäältä. Seurakunnan julistuksen vastuukappalaisena toimii nykyisin Jyrki Rauhala.
Hyvinkään seurakunnalla on ystävyysseurakuntasuhteita Viron Viljandin rovastikuntaan sekä
Venäjälle Joshkar-Olan seurakuntaan ja Pietariin Pyhän Mikaelin seurakuntaan sekä Unkariin
Kecskemétin seurakuntaan. Lisäksi budjettiin on varattu määräraha tällä vuodelle ystävyysseurakuntamatkaan Kroatiaan ja tässä yhteydessä on tarkoitus neuvotella ystävyysseurakuntasuhteesta Osijekin seurakunnan kanssa. Kaikista näistä seurakunnista oli edustajat oman seurakuntamme 100-vuotisjuhlissa.
Ystävyysseurakuntien lukumäärä asettaa haasteita yhteydenpidolle ystävyysseurakuntien kanssa ja ajatuksena on, että jatkossa seurakunta nimeää kuhunkin ystävyyskohteeseen yhteishenkilön. Ystävyysseurakuntien vastuuhenkilöt nimetään myöhemmin tänä keväänä. Yhteyshenkilöt
voivat hyvin olla kansainvälisen työn vastuuryhmästä.

Ehdotus

Nimetään kansainvälisen työn vastuuryhmään vuosiksi 2019–2020 viranhaltijoista julistuksen vastuukappalainen, lähetyssihteeri ja monikulttuurisuustyöstä vastaava diakoniatyöntekijä. Lisäksi pyydetään kasvatustiimiä nimeämään
oma edustajansa.
Nimetään ryhmään lisäksi neljä luottamushenkilöä ja kaksi muuta seurakuntalaista.
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Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi kansainvälisen työn vastuuryhmään viranhaltijoista julistuksen vastuukappalaisen Jyrki Rauhalan, lähetyssihteeri Johanna Rantalankilan
ja monikulttuurisuustyöstä vastaavan diakoniatyöntekijän Päivi Lammelan. Kirkkoneuvosto pyytää kasvatustiimiä nimeämään oman edustajansa.
Luottamushenkilöistä vastuuryhmään nimettiin Matti Korpiaho, Outi Niemi, Teija
Punkki ja Inga-Lill Rajala.
Seurakuntalaisista ryhmään nimettiin Anna-Leena Klemetti-Falenius ja Aino Löytty.

28 §
Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet
Kirkkolain 7 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää seurakunnan nimenkirjoitusoikeudesta.
Nimenkirjoituspäätöstä tehtäessä on tavoitteena selkeys ja joustavuus. Nimenkirjoitusoikeuden
määrääminen ei siirrä päätösvaltaa tai asioiden ratkaisuvaltaa nimenkirjoittajalle; ei valtuuta
päätöksentekoon, hankinnoissa, sijoituksissa tai henkilöstövalinnoissa. Valtuudet päätösten tekemiseen ja asioiden hoitamiseen on annettu hallintoelinten päätöksissä. Päätös antaa ulkopuoliselle tiedon siitä, keiden nimenkirjoittaminen sitoo sitä yhteisöä, jonka nimissä sopimus tai
muu asiakirja allekirjoitetaan.
Määrittely antaa ulkopuoliselle tiedon siitä, keiden nimenkirjoittaminen sitoo sitä yhteisöä, jonka nimissä sopimus tai asiakirja allekirjoitetaan. Varsinkin talousjohtajalla on paljon juoksevia
asioita, joissa tarvitaan seurakunnan nimenkirjoittajaa. Talousasioissa talousjohtajalla on ulkopuolisen näkökulmasta asemavaltuutus. Nimenkirjoituspäätös selventää tilannetta.
Yhteisön nimenkirjoittaja on aina vastuussa siitä, että varsinainen päätös asiassa on tehty oikeassa järjestyksessä. Toimivallan ylittänyt nimenkirjoittaja voi joutua vastuuseen aiheuttamastaan vahingosta.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 7 §:n mukaan toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja
ja varmentaa sihteeri, jollei ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi puheenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö.
Toimituskirja on tulostettu pöytäkirjanote, päätös tai kirje ja esim. seurakunnan kuulutus, ilmoitus tai luettelo. Kirkkojärjestyksen yllä mainittu määräys antaa siis siinä mainituille henkilöille
tehtävän toimituskirjan allekirjoittamiseen tai pöytäkirjanotteen oikeaksi todistamiseen. Viranomaisen pöytäkirjanotteissa ei käytetä menettelyä, jossa kaksi henkilöä todistaa asiakirjan oikeaksi. Asiakirjaan merkitään asiakirjan allekirjoittajan virka-asema.
Ehdotus

Hyvinkään seurakunnan nimen kirjoittavat kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä
tai erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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29 §
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta vuosiksi 2019–2020
Taloussääntö ja sisäinen valvonta
Taloussäännön 22 §:n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten,
että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Sisäisen valvonnan avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan seurakunnassa asianmukaisesti ja riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Kirkkoneuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.
Hautaustoimen ohjesääntö
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan ”Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan
ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt
havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1. onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu
2. onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.”
Tarkastajien valinnasta
Valtuustokaudesta 2011–2014 alkaen seurakunnissa ei ole ollut enää luottamushenkilötilintarkastajia. Esimerkiksi kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa, ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Kirkkoneuvosto on harkinnut, että erillinen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus on perusteltu ja tarpeellinen osa kirkkoneuvoston sisäistä valvontaa.
Kirkkoneuvosto määritteli tarkastajien valintakokouksessaan 28.1.2015 tarkastajien tehtävät
(tarkastuskaudelle 2015 - 2016) seuraavasti:
1. Kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden kunnon yleinen valvonta
2. Rakennusten ja hautausmaiden korjaustarpeiden arviointi ja korjausten esittäminen
3. Kiinteistöjen ja hautausmaiden kalusto-, kone- ja laitehankintatarpeiden arviointi ja esittäminen
4. Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaisen hautausmaan katselmuksen suorittaminen.
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Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksessa korostuu tarkastajien valmius ja taito arvioida
seurakunnan kiinteistöjen kuntoa ja korjaustarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tarkastuksen
painopisteenä ovat olennaiset korjaustarpeet ja kuntoarvioinnit sekä suuremmat kone- ja kalustohankinnat.
Valvontanäkökulman rinnalla korostuu myös kehittämisnäkökulma sekä viranhaltijoiden tukeminen heidän työssään.
Työskentelyn jäntevyyden kannalta tarkastajien määrä on perusteltua sopia kohtuullisen pieneksi. Viran puolesta on perusteltua lähinnä seuraavien henkilöiden mukanaolo tarkastuksissa:
kirkkoherra, kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja talousjohtaja.
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 25.1.2017 vuosien 2017-2018 tarkastajiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Marja-Leena Virtanen ja muut jäsenet Markku Ahtikari, Taisto Heimonen,
Pentti Helttunen, Tuula Karhunen ja Pekka Kiuttu. Edelleen kirkkoneuvosto päätti, että viranhaltijoista tarkastuksiin osallistuvat kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen
päällikkö.
Tarkastajien tehtävät kirkkoneuvosto määritteli seuraavasti:
1. Kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden kunnon yleinen valvonta
2. Rakennusten ja hautausmaiden korjaustarpeiden arviointi ja korjausten esittäminen
3. Kiinteistöjen ja hautausmaiden kalusto-, kone- ja laitehankintatarpeiden arviointi ja esittäminen
4. Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaisen hautausmaan katselmuksen suorittaminen.
Ehdotus

Valitaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden sisäistä valvontaa varten tarkastusryhmä vuosiksi 2019–2020 ja valitaan ryhmän puheenjohtaja.
Määritellään viran puolesta tarkastuksiin osallistuvat viranhaltijat.
Tarkastajien tehtävät ovat:
1. Kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden kunnon yleinen valvonta
2. Rakennusten ja hautausmaiden korjaustarpeiden arviointi ja korjausten
esittäminen
3. Kiinteistöjen ja hautausmaiden kalusto-, kone- ja laitehankintatarpeiden
arviointi ja esittäminen
4. Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaisen hautausmaan katselmuksen suorittaminen.
Tarkastuksista ja katselmuksista tulee laatia kirkkoneuvostolle pöytäkirjat, jotka
saatetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi vuosien 2019–2020 tarkastajiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Tuula Karhusen ja muiksi jäseniksi Ilkka Saaren, Lea Romppasen,
Jouni Pallosen, Pekka Kiutun ja Sinikka Ala-Paavolan.
Viranhaltijoista tarkastuksiin osallistuvat kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö.
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Tarkastajien tehtävät ovat:
1. Kiinteistöjen ja irtaimen omaisuuden kunnon yleinen valvonta
2. Rakennusten ja hautausmaiden korjaustarpeiden arviointi ja korjausten esittäminen
3. Kiinteistöjen ja hautausmaiden kalusto-, kone- ja laitehankintatarpeiden arviointi ja esittäminen
4. Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaisen hautausmaan katselmuksen
suorittaminen.
Tarkastuksista ja katselmuksista laaditaan kirkkoneuvostolle pöytäkirjat, jotka
saatetaan tiedoksi myös kirkkovaltuustolle.

30 §
Laskujen tarkastus- ja hyväksymiskäytäntö vuonna 2019
Yrttiaho
Taloussäännön 12 §:n mukaan ”Kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi
henkilöä”. Pykälän lisäselostuksessa todetaan lisäksi:
”Kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin
ja muihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä.
Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on
asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asian-mukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä.”
Laskujen hyväksymisrajat
Liitteenä 2 on laskujen hyväksymisrajat ja raporttien jakelu vuodelle 2019.
Ehdotus

Hyväksytään laskujen hyväksymiskäytäntö ja hyväksymisrajat vuodelle 2019 liitteen 2 mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

31 §
Suoristuslisäjärjestelmän käyttöönotto
Yrttiaho
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018–2020 on sovittu, että yleiseen palkkausjärjestelmään
kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (jäljempänä Hava) poistuu 31.12.2019 ja sen tilalle tulee
1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä. Suorituslisällä palkitaan hyvistä työsuorituksista siten kuin siitä on KirVESTES:n 26 §:ssä määrätty. Sillä tuetaan tuloksellista toimintaa, strategian
toteuttamista, toimintatapojen muutoksen edistämistä ja tavoitteellista johtamista. (Yleiskirje
A7/2018)
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Hyvinkäällä on 31.1.2018 ollut käytössä harkinnanvarainen palkanosa, joten sen maksamista viranhaltijoille/työntekijöille jatketaan seurakunnassa päätetyn mukaisesti 31.12.2019 asti, jonka
jälkeen seurakunnat siirtyvät käyttämään suorituslisää. Siirryttäessä käyttämään suorituslisää,
seurakunnan on tehtävä päätös siitä, miten harkinnanvaraiseen palkanosaan käytetyt varat siirretään suorituslisien maksamiseen. Jos seurakunta on käyttänyt harkinnanvaraisen palkanosan
käyttöönottoon 1.4.2013 varattua paikallista järjestelyerää (0,5 %) kokonaan tai osittain, (Hyvinkäällä 0,5 % on käytetty kokonaan Havoihin) sen on käytettävä suorituslisiin 1.1.2020 lukien sama määrää ja sen lisäksi vähintään KirVESTES 26 §:n 1 momentin tarkoittama palkkaerä. Järjestelyerän perusteella maksetun palkkaerän käyttö suorituslisiin on pysyvää samalla tavalla kuin
KirVESTES 26 § 1 mom:n palkkaerä. Jos seurakunta on käyttänyt harkinnanvaraiseen palkanosaan muita kuin järjestelyerään osoitettuja varoja, sen on päätettävä, käytetäänkö näitä varoja edelleen KirVESTES 26 § 1 mom:ssa sanottujen varojen lisäksi suorituslisiin. Harkinnanvaraista palkanosaa (Havaa) on maksettu 0 % / 2 % / 4 % suhteessa peruspalkkaan toistaiseksi työsuhteissa olleille henkilökohtaisen työsuoriutumisen arviointiin perustuen, yht. kaikki n. 4000 €
/kk ilman sivukuluja).
Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä
olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä, sekä jo 1.4.2013 havaan varattu ja käytetty
0,5 % järjestelyvaraerä kokonaisuudessaan. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja
työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän
maksamisen edellytykset.
Suorituslisän käyttöönottoa on valmisteltu neljässä täytäntöönpanoneuvottelussa työsuorituksen arviointiperusteista pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaisesti pääsopijajärjestöjen edustajien eli ay-luottamusmiesten kanssa.
Suorituslisäjärjestelmään on käytettävissä rahaa peruspalkkojen yhteismäärästä seuraavat erät
2013 Havan järjestelyerä 0,5 % ja 1.1.2020 alkaen 1,1 % järjestelyerä sekä lisäksi palkojen yhteissummasta vaihtoehtoisesti käytettävissä oleva järjestelyerä 1.1.2020 0,6 %. Kaksi ensimmäistä järjestelyerää jaetaan työehtosopimuksen mukaan henkilökohtaisina suorituslisinä esimiesten työntekijän työsuorituksesta laatiman arvioinnin perusteella ja 29.1.2019 päätökseen
saatujen paikallisneuvotteluja pohjalta 0,6 % summasta jaettaisiin n. 0,4 % suorituslisään ja 0,2
% työtekijöiden edustajien esityksien mukaan erikseen sopien palkkausepäkohtien korjaamiseen
tai jos niistä työntekijäin edustajat ja työnantaja eivät pääse yksimielisyyteen niin muutoin jaettaisiin yleiskorotuksena mukaisesti koko henkilökunnalle.
Neuvotteluissa todettiin, että 1.8.2018 olleen vakituisten henkilökunnan ja sijaisten peruspalkkojen perusteella laskettuna 1,6 % suorituslisän summa olisi noin 4800 €/kk. Tähän tulee lisäksi
laskea summa muiden kuukausipalkkaisten (kesä)työntekijöiden palkoista, koska myös yli neljä
kuukautta työskentelevät kausityöntekijät ja sijaiset ovat suoritusjärjestelmän piirissä.
Kirkkoneuvoston kokouksessa ovat oheismateriaalina käytettävissä Kirkon työmarkkinalaitoksen
”Ohjeita suorituslisän käyttöön (sis. 22 sivua)” ja Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen yhdessä pitämien koulutustilaisuuksien diat (sis. 24 sivua). Esityslistan liitteenä 3 on Hyvinkään seurakunnan suorituslisän arviointiin valmistellut lomakkeet. Päätöksen kenelle suorituslisää maksetaan, tekevät esimiesten ehdotusten perusteella kirkkoherra ja talousjohtaja tehtäväjakonsa mukaisesti alaistensa osalta sekä yhdessä koordinoiden arviointien onnistumista.
Maksuunpanopäätöksen palkkahallintoa varten viranhaltijana tekee palkka-asiamies eli talousjohtaja.
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Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää, että Hyvinkään seurakunnassa suorituslisäjärjestelmä
otetaan käyttöön 1.1.2020 seuraavasti:
a) Suorituslisäjärjestelmään käytetään raha peruspalkkojen yhteismäärästä siten, että vuoden 2013 Havan järjestelyerä 0,5 % siirtyy suorituslisiin kokonaan
ja että pakollinen ja pysyvä järjestelyerä 1.1.2020 alkaen 1,1 % peruspalkkojen yhteismäärästä kohdistetaan suorituslisiin. Maksettaviin suorituslisiin varataan siten Kirvestesin ehtoihin Hyvinkään seurakunnalle perustuva minimi
eli 1,6 % peruspalkkojen määrästä.
b) Järjestelmään käytettävissä oleva pakollinen ja pysyvä mutta vaihtoehtoisesti
käytettävissä olevasta järjestelyerästä 1.1.2020 0,6 % palkkasummasta on
tarkoitus kohdistaa suorituslisään n. 0,37 % ja lisäksi n. 0,23 % palkkausepäkohtiin (n. 700 € /kk). Työntekijäjärjestöjen edustajat jättävät esityksensä
toukokuun loppuun mennessä näiden kohdentamisesta. Jos tulevasta esityksestä työntekijäin ja työnantajain edustajat eivät pääse yksimielisyyteen, käytetään koko summa yleiskorotukseen joka kohdistetaan koko henkilökunnalle.
c) Suorituslisään käytetään kohdat a + b mukaan lukien n. 2 % peruspalkkojen
palkkasummasta. Tämä summa eli n. 6000 € /kk varataan keskitetysti vuodelle 2020 talousarvioesitykseen henkilöstömenoihin.
d) Suorituslisässä arviointikriteereitä on kolme:
 Ammatinhallinta
 Työn tuloksellisuus
 Toimintaympäristön hallinta
e) Suoritustasoja on neljä:
 edellyttää kehittämistä,
 tavanomainen,
 tavanomaista parempi
 erinomainen
f) Suorituslisien summat v. 2020 ovat (euromääräinen esitys jaetaan kokouksessa)




tavanomainen 20 € /kk kaikille samat
tavanomaista parempi 70 € /kk kaikille samat
erinomainen 120 € / kk, porrastetusti tehtävän vaativuusryhmän mukaan

g) Arviointijakson pituus:
 ensimmäinen arviointijakso on min. 7 kk helmi-marraskuun 2019 aikana
 muut arviointijaksot ovat n. vuoden mittaisia, ja arviointikriteerit ja tavoitteet asetetaan ja
 muut arviointijaksot ovat n. vuoden mittaisia, ja arviointikriteerit ja tavoitteet asetetaan ja arviointi toteutetaan yli 4 kk työssä oleville.
h) Hava -järjestelmä päättyy 31.12.2019. Havan osalta vuoden 2018 palkanosaa
maksetaan 2019 vuoden loppuun asti niille palkansaajille, jotka sen ovat kevään
2019 arvioinnin perusteella ansainneet.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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32 §
Kirkkoneuvostolle toimitettavat talous- ja henkilöstöhallinnon tiedotteet, raportit ja selvitykset
Yrttiaho
Taloussäännön 21 §:ssä on talouden raportoinnista seuraava määräys: ”Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen
ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.”
Ko. pykälän soveltamisohjeessa on lisäksi seuraava täsmennys: ”Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustolle. Muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.”
Ehdotus

Kirkkoneuvostolle toimitetaan seuraavat talous- ja henkilöstöhallinnon raportit ja
selvitykset:
1. Kesäkuuhun mennessä käsiteltävän osavuosiraportin 1-4 (OVK1) tulee sisältää keskeiset tiedot talousarvion toteutumisesta (väkilukutiedot, käyttötalous, verotus, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase).
2. Syyskuussa käsiteltävään osavuosiraporttiin 1-8 (OVK2) liitetään tiedot
keskeisten, kirkkovaltuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumistilanteesta, sekä tieto jäsenmäärän kehityksestä. Talouden raportit ja selvitys investointien toteutumasta esitetään ajalta 1-7.
3. Osavuosikatsauksien laatimisesta huolimatta mahdolliset talousarvioylitykset ja merkittävät tuloalitukset, joilla voi olla olennaista vaikutusta talousarvion toteutumiseen, sekä esitys niiden kattamiseksi tulee esittää
viivytyksettä kirkkoneuvostolle.
4. Vuosittaiset erillisselvitykset
 sijoituksista
 kassantarkastuspöytäkirjat
 kolehdeista
 virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta
 selvitys olennaisista seurakunnan omaisuuteen kohdistuvista vahingonteoista ja henkilöstöön kohdistuneista uhkailuista/pahoinpitelyistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

33 §
Talousjohtajan päätösvaltuuksien määrittely kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:n kohtien 7, 11 – 12 ja 14 –
18 osalta tarkennukset
Yrttiaho
Talousjohtajan johtosäännön 6 §:ään sisältyvät seuraavat kohdat, joiden osalta kirkkoneuvosto
määrittelee talousjohtajan päätösvaltuudet:
7) päättää tilien avaamisesta, käyttämisestä ja lopettamisesta rahalaitoksissa
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11) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa metsätaloussuunnitelman ja talousarvion
mukaisesta metsän myynnistä
12) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa irtaimiston myynnistä ja lahjoittamisesta
14) myöntää maksuvapautus seurakunnalle tulevista maksuista, jos maksuvapautuksen arvo on
enintään kirkkoneuvoston vahvistama määrä
15) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa seurakunnalle tulevan saatavan perinnästä
luopumisesta
16) hyväksyä työkoneiden vakuutukset ja päättää vakuutusten vuositarkastuksista kirkkoneuvoston antamien ohjeiden tai hyväksymän vakuutuskäytännön mukaan
17) myöntää osittain tai kokonaan vapautus seurakunnan palveluksessa olevien viranhaltijoiden
tai työntekijöiden velvollisuudesta korvata toiminnastaan aiheutuvat vahingot kirkkoneuvoston
vahvistamaan enimmäismäärään asti
18) myöntää vahingonkorvaus niissä tapauksissa, joissa seurakunta on korvausvelvollinen tai
joissa vahinkojen korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi kirkkoneuvoston vahvistamaan enimmäismäärään asti.
Ehdotus

Määritellään talousjohtajan johtosäännön 6 §:n kohtien 11 – 12 ja 14 - 18 päätöksenteko-oikeudet seuraavasti:
7) päättää tilien avaamisesta, käyttämisestä ja lopettamisesta rahalaitoksissa, sekä myös lyhytaikaisen, alle 6 kk ajalle pankkitiliin liitettävän limiitin, ts. luottoominaisuuden käyttöön ottamisesta 300.000 euroon saakka.
11) Talousjohtaja päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisista metsän myynneistä sekä luonnonolosuhteiden aiheuttamista metsän myynneistä.
12) Talousjohtaja voi myydä käytöstä poistettua irtaimistoa kirkkoneuvoston irtaimiston myynnistä ja lahjoittamisesta päättämissä rajoissa tai valtuuttaa tehtävän alaiselleen työntekijälle.
14) Vapautuksen myöntäminen seurakunnalle tulevien maksujen ja korvausten
suorittamisesta on siirretty seurakuntatyön esimiehille ja talousjohtajalle. Talousjohtaja päättää muista maksuista ja korvauksista myönnettävän maksuvapautuksen, jos maksuvapautuksen arvo on enintään 1.500 euroa. Maksuvapautuksen
kirkollisverosta myöntää kuitenkin aina kirkkoneuvosto talousjohtajan esittelystä.
15) Talousjohtaja päättää seurakunnalle tulevan saatavan perintätoimista ja kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa perinnästä luopumisesta, jos perintä todetaan
aiheettomaksi, asiakas todetaan olevan ulosotossa tai muutoin luotettavasti varattomaksi.
16) Talousjohtaja hyväksyy työkoneiden vakuutukset ja päättää vakuutusten vuositarkastuksien perusteella tavanomaisista ja vähäisistä vakuutusten tarkistuksista. Vakuutusturvan laajuuden muutoksista sekä omavastuuosuuksien tasomuutoksista päättää kirkkoneuvosto.
17) Talousjohtaja myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnan palveluksessa olevien viranhaltijoiden tai työntekijöiden velvollisuudesta korvata toiminnastaan aiheutuvat vahingot enintään 1.500 euroon asti.
18) Talousjohtaja myöntää vahingonkorvauksen niissä tapauksissa, joissa seurakunta on korvausvelvollinen tai joissa vahinkojen korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi enintään 1.500 euroon asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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34 §
Kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2018
Yrttiaho
Kuukausittainen ja saajakohtainen yhteenveto kolehtitilityksistä vuodelta 2018 on liitteenä 4.
Kolehtien yhteissumma viime vuonna oli 57.366,06 euroa, vuonna 2017 kolehtituloja kertyi
61.216,33 euroa, vuonna 2016 kertyi 66.888 euroa, vuonna 2015 70.687 euroa ja vuonna 2014
summa oli 63.963 euroa.
Selvästi suurimmat kolehtitulojen saajat olivat Suomen Lähetysseura SLS 12.971,33 euroa, Kirkon Ulkomaanapu 4.178,16 euroa ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys SEKL 3689,26 euroa.
Ehdotus

Merkitään kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2018 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kolehtitulojen yhteenveto vuodelta 2018.

35 §
Kolehtisuunnitelma helmi - joulukuuksi 2019
KJ 2 luvun 8 § mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa
kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty KL 22 luvun 2 § 1 momentin 9 kohdan mukaisesti. Suunnitelma voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain.
Kirkkoneuvosto hyväksyi joulukuussa 2018 pitämässään kokouksessa kolehtisuunnitelman tammikuun 2019 osalta. Uuden vaalikauden käynnistyttyä uusi kirkkoneuvosto päättää kolehtisuunnitelmasta helmi-joulukuulle 2019. Kolehtisuunnitelma helmi-joulukuulle 2019 on liitteenä 5.
Kirkkoneuvosto on v. 2006 päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti:
 Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa
 Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö
 Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa
 Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat Kirkon
Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK,
SANSA).
Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Ehdotus

Hyväksytään kolehtisuunnitelma tammi – joulukuuksi 2018 ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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36 §
Lähetyssihteeri Johanna Rantalankilan määräaikainen erityisperuste
Yrttiaho
Julistuksen vastuukappalainen Jyrki Rauhala on esittänyt, että lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalle maksettaisiin erityisen perusteen mukaista lisää, koska tehtävään kohdistuu vuoden 2019
ensimmäisellä puolikkaalla laajempaa vastuuta ja lisäkuormitusta Hyvinkäällä kesäkuussa pidettävien lähetyksen kesäpäivien (Kylväjä) järjestelyistä sekä toukokuussa Kroatiaan ja Unkariin
suuntautuvan ystävyysseurakuntamatkan suunnittelusta.
Rantalankila toimii lähetyksen kesäpäivien juhlatoimikunnan puheenjohtajana ja tässä roolissa
kantaa työntekijöistä päävastuun päivien valmisteluissa.
Luottamusmies Ari-Pekka Laakso tukee erityisperusteen anomista Rantalankilalle.
Kirkkoneuvosto on määritellyt erityisperusteista antamassaan päätöksessä yhdeksi erityisperusteen myöntämisen perusteeksi ”Tavanomaiset vastuut ja/tai työtehtävien sisältöalueen huomattavasti ylittävät vastuut/hankkeet”. Tällaisessa tilanteessa voidaan maksaa määräaikaista
vastuulisää kirkkoneuvoston erillispäätöksellä.
Ehdotus

Maksetaan lähetyssihteeri Johanna Rantalankilalle 1.1.–30.6.2019 väliseltä ajalta
kirkkoneuvoston erityisperustepäätöksen mukaista 3 %:n vastuulisää

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

37 §
Oikaisuvaatimus projektityöntekijän valinnasta diakoniatyöhön (Kirkkoherran viranhaltijapäätös 13.12.2018,
62 §)
Jaana Piilola on 20.12.2018 jättänyt Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimuksen kirkkoherra Ilkka Järvisen tekemästä viranhaltijapäätöksestä (13.12.2018, 62 §). Päätös koskee määräaikaisen projektityöntekijän palkkaamista seurakunnan diakoniatyöhön Koti Hyvinkäällä -hankkeeseen ajalle 1.3.–31.12.2019. Viranhaltijapäätös, oikaisuvaatimus liitteineen sekä
hakemusasiakirjat ovat liitteissä 6a-6c.
Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset
Kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan viranomaisen päätökseen
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seurakunnan viranhaltijan päätöksestä kirkkoneuvostolle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) (KL 24:6). Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Piilolan oikaisuvaatimus täyttää
kirkkolaissa säädetyt kriteerit; Piilola on hakiessaan avoinna olleeseen määräaikaiseen palvelussuhteeseen asianosaisena oikeutettu oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja vaatimus on saapunut
20.12.2018 ja on siten oikea-aikainen. Kirkkoneuvosto on toimivaltainen käsittelemään viranhaltijan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Kirkkoherran toimivalta ja esteellisyyden arviointi
Kirkkoherra Ilkka Järvinen on Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan
toimivaltainen ottamaan työntekijän alle vuoden kestävään palvelussuhteeseen (Kirkkoneuvoston ohjesääntö 11.b §). Viranhaltijan delegoidun toimivallan nojalla tekemästä päätöksestä teh24
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dään oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle, ja ensiasteen päätöksen tehnyt kirkkoherra ei ole esteellinen asian valmistelijana tai esittelijänä; kyse on saman asian jatkokäsittelystä. (Halila – Aer,
Oikaisumenettely hallinnossa, s. 174–175.)
Kirkkoherran viranhaltijapäätös (13.12.2018, 68 §)
Hyvinkään seurakunnan diakoniatyö on mukana keväällä 2018 käynnistyneessä Koti Hyvinkäällä
-hankkeessa, jonka päämääränä on Hyvinkäällä asuvien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen aktiivisiksi osallistujiksi yhteiskunnassa. Projektityöntekijän tehtävänä on aktivoida kansainvälistä suojelua saavia mahanmuuttajia toimimaan seurakunnan vapaaehtoistyössä toimijoina sekä maahanmuuttajien että kantaväestön parissa. Hankkeeseen liittyvään diakoniatyön
projektityöntekijän tehtävään tuli määräaikaan 29.11.2018 mennessä kaksi hakemusta. Tehtävää hakivat sosionomi ylempi amk, diakoni Jaana Piilola ja diakoni, sosiaaliohjaaja, teologian
maisteri Anna Rauhala. Molemmilla hakijoilla on kokemusta niin diakonin työalalta kuin muilta
työaloilta, kuten koulutustehtävistä.
Hakijoita haastattelivat palvelun vastuukappalainen Virpi Koivisto ja diakoniasihteeri Tuija Mattila. Haastattelijat esittävät tehtävään diakoni, sosiaaliohjaaja, teologian maisteri Anna Rauhalaa.
He esittävät perustelunaan, että Rauhalan työkokemus ja ammatillinen työote vastaavat hyvin
diakoniatyön hankkeelle kirjattuja tavoitteita ja suunnitelmaa toteutustavoista. Hänellä on ajantasaiset tiedot paikkakunnan vapaaehtoistyötä tekevien tahojen toimintatavoista. Rauhalan
työskentely- ja vuorovaikutustaidoista on tullut hyvää palautetta asiakkailta, yhteistyötahoilta ja
seurakunnan työntekijöiltä. Myös palvelujohtokunta on lausunnossaan 10.12.2018 yksimielisesti
puoltanut Rauhalan valintaa. Haastatteluyhteenveto on päätöksen liitteenä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessaan Piilola katsoo tulleensa valintaprosessissa väärinkohdelluksi. Hän kohdistaa kritiikkinsä erityisesti haastatteluryhmän toimintaan ja toissijaisesti palvelujohtokunnan
ja kirkkoherran päätöksiin. Hän toteaa, että oikaisuvaatimuksensa syy ei ole itse valinnan tulos
vaan menettelytapa ja epäasialliset valinnan perusteet.
Hakuilmoituksen julkaiseminen ja sisältö
Piilola arvioi, että työpaikkailmoituksen julkaisukanavien valinnassa on pyritty mahdollisimman
pieneen hakijamäärään. Piilolan mukaan valinnassa on painotettu ennalta määrittelemättömiä
tekijöitä, haastatteluryhmän muistioon kirjatut asiat eivät kaikilta osin pidä paikkaansa ja haastatteluryhmän muistioon kirjattu ei ole työpaikkahaastattelun kulun mukainen. Hän katsoo, että
Hyvinkään seurakunnan palvelujohtokunnassa asia on käsitelty virheellisten tietojen pohjalta,
koska haastatteluryhmän muistio poikkeaa ilmoituksessa mainituista valintaperusteista. Piilolan
mukaan asioita on painotettu hänen kannaltaan epäedullisesti. Hän katsoo, että painotettavat
tekijät on valittu siten, että päästään ennalta toivottuun lopputulokseen. Työntekijävalinta aiheuttaa epäilyn syrjinnästä.
Piilola toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että henkilöiden mielipiteitä arvioitaessa ja vertailtaessa
olisi asianmukaista mainita, mihin arvioinnit perustuvat. Hän arvioi opetusalaosaamisensa hänen kohdallaan vaikuttaneen negatiivisesti, kun taas Rauhalan kohdalla kokemus koulutuksen
suunnittelusta on tulkittu hakijan eduksi.
Piilola katsoo, että hänen parhaillaan suorittamia opintojaan on arvioinnissa katsottu negatiiviseksi ja hänen tekemänsä vapaaehtoistyö kuormittavaksi. Piilola kokee menettelyn tarkoitushakuisena, loukkaavana, syrjivänä ja mielipiteenvapautta rajoittavana. Piilolan luottamustehtä25
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vistä ei haastattelussa puhuttu, ei myöskään valinnassa tärkeäksi tekijäksi nostetusta uskontodialogista, siihen liittyvistä opinnoista ja työkokemuksesta.
Kuuleminen
Hallintolain 34.2.1-kohdan mukaan oikaisuvaatimusasian saa ratkaista asianosaista kuulematta,
jos asia koskee palvelussuhteeseen ottamista. Tilanteessa, jossa kilpahakija hakee oikaisua, on
syytä kuulla valituksi tullutta. Anna Rauhalaa on kuultu 23.1.2019. Hänellä ei ole asiaan kommentoitavaa.
Ratkaisu
Hakuilmoitus
Projektityöntekijän palvelussuhdetta koskeva hakuilmoitus on julkaistu kirkkolaissa säädetyllä
tavalla. Kirkkolain mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta. (KL
6:10.1) Projektityöntekijän hakuilmoitus on julkaistu seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja seurakunnan verkkosivuilla 15.–29.11.2018 sekä Aamuposti-lehdessä 20.11.2018.
Hakuaika päättyi 29.11.2018. Ottaen huomioon tehtävän määräaikaisuus ja sen 10 kuukauden
kesto, katsotaan valitun julkaisutavan olleen oikeasuhtainen.
Hakuilmoituksessa todetaan Koti Hyvinkäällä -hankkeen päämäärä, projektityöntekijän tehtävä
sekä kelpoisuusehto. Hankkeen päämääränä on, että Hyvinkäällä asuvat kolmansien maiden
kansalaiset olisivat aktiivisia osallistujia yhteiskunnassa. Työntekijän tehtävänä on aktivoida kansainvälistä suojelua saavia maahanmuuttajia toimimaan seurakunnan vapaaehtoistyössä toimijoina sekä maahanmuuttajien että kantaväestön parissa. Kelpoisuusehtona on diakonian virkatutkinto. Ilmoituksessa valintaperusteeksi asetetaan ainoastaan diakonian virkatutkinto. Muilta
osin on pitäydytty ilmaisemaan palvelussuhteen keskeinen tehtävä paikallisten maahanmuuttajien aktivoinnista.
Hakijoiden haastattelu
Haastattelun suorittivat kokeneet tehtäväalueen tuntevat viranhaltijat, jotka ovat osallistuneet
useisiin rekrytointiprosesseihin. Molempien hakijoiden haastatteluissa käytettiin samaa alalla
vakiintunutta kysymyspatteristoa. Valinnassa huomioitiin hakijoiden tuntemus hankkeen sisällöstä. Haastattelussa kartoitettiin hakijoiden ideoita ja näkemyksiä hankkeen käynnistämistavoista, maahanmuuttajataustaisiin kohdistuvista toimenpiteistä hankkeen aikana sekä yhteistyötahoista, joiden kanssa projektityöntekijä toimisi hankkeen toteuttamisen aikana. Kyseessä
on uusi hanke, joten tehtävään vakiintuneita toimintatapoja ei ole vielä syntynyt. Sen vuoksi on
perusteltua, että haastatteluryhmä on kartoittanut hakijoiden näkemyksiä hankkeen toteuttamistavoista käytännön työssä. Hakijoista Rauhala nosti esille uskontodialogin merkityksen tehtävän hoitamisessa. (Keskustelu 16.1.2019, Järvinen, Koivisto, Mattila, Paavola)
Henkilövalintaprosessi on kokonaisuus, johon vaikuttavat sekä hakijoiden esittämät työhakemusasiakirjat että henkilökohtaiset haastattelut.
Asian käsittely
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuula Karhunen toimi puheenjohtajana asian käsittelyn aikana.
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Ehdotus

Kirkkoneuvosto katsoo, että esitettyjä menettelyvirheitä ei ole tapahtunut, päätös on lainmukainen ja tarkoituksenmukainen. Kirkkoneuvosto toteaa, että Jaana
Piilolan oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen ja päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

39 §
Kirkkoherran päätösluettelon asiat
Kirkkoherran päätösluettelon asialista 62–64/2018
62. Päätös projektityöntekijän valinnasta diakoniatyöhön
63. Päätös yhden kummin riittävyydestä kastettavalle lapselle
64. Päätös kummin lisäämisestä
Kirkkoherran päätösluettelon asialista 1/2019
1. Päätös sairaalapastorin viransijaisen valinnasta
Ehdotus

Merkitään kirkkoherran päätösluettelon asialistat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kirkkoherran päätösluettelon asialistat tiedoksi.

40 §
Ilmoitusasiat
Seurakunnan luottamushenkilöiden koulutusilta pidetään Hyvinkään seurakuntakeskuksessa
torstaina 28.2.2019 klo 16.00 alkaen. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua seurakunnan tehtäväalueisiin. Tapahtumaan lähetetään erillinen kutsu.
Luottamushenkilöiden kutsukirkko ja tehtävään siunaaminen pidetään Hyvinkään kirkossa sunnuntaina 10.3.2019 klo 10.00 messun yhteydessä, minkä jälkeen tilaisuus jatkuu seurakuntakeskuksessa.

41 §
Muut asiat
Nimi uudelle työtilalle
Hyvinkään seurakunnan yleisen seurakuntatyön työntekijät siirtyvät helmikuussa 2019 uusiin
työtiloihin Oikokadulle. Uusille tiloille on työyhteisössä pohdittu sopivaa nimeä, nimiehdotukset
ovat liitteessä 7.
Ehdotus

Kirkkoneuvosto päättää, mikä ehdotuksista otetaan käyttöön.

Päätös

NesTori valittiin yksimielisesti.
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42 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Valitusosoitus lisättiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.12.
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