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Aulis Ansahariu

Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherra
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1S
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi
178.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on 21.11.2018 S 457 tehnyt
päätö ksen, että Hämeen lin nan seu ra ku ntayhtymän yhteisen ki rkkoneuvosto n
puheenjohtajana toim i Hämeen nna-Vanajan seurakunnan ki rkkoherra Ti mo
Kalala ajalla 1.1.2019 - 30.1 1.2019 ja Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli
Ulvinen ajalla 1.12.2019 - 31 .12.2020.
i

Ii

2S
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sekä kirjepostina että
sähköposti na to rstaina 7 .2.201 9. Seu raku ntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 $:n mukaan, esityslista on toimitettava
viimeistään kaksi päivää ennen kokousta. Yhteinen kirkkoneuvosto on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

heenjohtajan päätösesitys :
Yhteisen ki rkkoneuvoston kokous todetaan
Pu

lai

II

isesti kokoon kutsutuksi ja

päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

3S
Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta toimikaudeksi 2019 - 2020
Seuraku ntayhtymän yhteisen ki rkkoneuvoston o hjesäännön 7 $ : n m ukaisesti
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen sihteerin, joka voi olla
seuraku ntayhtymän tai seu raku nnan viran haltija tai työsopim ussuhtei nen
työntekijä. S i hteeri huolehti i kokouskutsujen ja esitysl istojen toi mittamisesta,
laati i kokou ksen pöytäki rja n ja h uolehti i päätösten toimeenpanosta.

heenjohtajan päätösesitys :
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee itselleen sihteerin toimikaudekseen 2019 2020.
Pu

Päätös:
Yhteisen

neuvoston sihteeri ksi valittiin
se u ra ku ntayhtymä n ta lo u sjo ht a1a Kai Ka u pp

to i mi

ki rkko

i

kaudelle 2019-2020

ne n.

ä
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4S

Pöytäki rjantarkastaj ien ja ää nten laskijoiden va I i nta

heenjohtajan päätösesitys :
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Pu

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Ansaharju ja Helge
Saarinen.

5S
Kokou ksen työjäriestyksen hyväksyminen
Pu

heenjohtajan päätöses itys :

Ko ko u kse n työjä rjestykse

ksi hyvä ksytää n esitysl istan

m u ka i ne n jä

rjestys.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

6S
llmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirje 18 I 2018
Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 19 I 2018
Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjänä

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 20 I 2018
Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset vuodenvaihteessa

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 21 I 2018
Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun
asetukseen

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 22 I 2018
Kirkon säädöskokoelma nro 127 kirkkohallituksen päätös vaativien
erityiste htävien ed el lyttä m stä ki rko n e rityis ko u utu ksi sta

-

i

I

Kirkkohallituksen yleiskirje 1 I 2019
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2019

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 2 I 2019
Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit päivitetty

-

"e
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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 8 I 2018

-

Luottamusmieskoulutusvuonna2Ol9
Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2019

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A I I 2018
Luontoisetujen verotusarvot 1.1 .2019 alkaen
Matkakustannusten korvausmäärät 1.1 .2019 lukien

-

Ki

rkon työ markkinalaitoksen u utiski rje

ta mm

ikuu 20 1

I

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 7 I 2018 ja 1 I 2019
Hämeen i n na-Vanajan seura kuntaneuvoston ko kouspöytäkirjat 1 0 / 20 1 8 ja
1 -2 I 2019
I

Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 1 - 2 I 2019
Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 I 2018 ja 1 I 2019

Tuuloksen seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 9 I 2018
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 6 I 2018
Yhteistyötoim ku nnan kokouspöytäkirja 4 I 201
i

I

Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 1 I 2019
Pu heenjohtaja n päätöses itys :
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

ffi
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7S
Viran haltijoiden päätösluettelot

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään
vi ra n ha ltija päätö ksistä päätös uette loja. Yhte ise n ki rkko neuvosto n
puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset
numerot 1 - 8 I 2019 ovat nähtävillä kokouksessa.
I

Pu heenjohtajan päätösesitys :
Yhteinen kirkkoneuvosto
1 . hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.

Päätös:
Päätösesitys hyväksytti n.
i

&
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8S
Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset
Esitysl istan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltu uston ko kouspöytäki rja
13.12.2018. Kirkkolain l0luvun 1 $:n 1 momentin 4 kohdan mukaan

yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen ki rkkovaltuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja 6 $:n mukaan valvoa yhteisen
kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Pu heenjohtajan päätösesitys :
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 1 mukaiset yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksessaan 1 3.12.2018 tekemät päätökset ovat
täytäntöön pano kelpoisia.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

ä
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Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan valitseminen kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokuntaan vuosiksi 2019- 2020
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan, jolla on oikeus
olla kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa läsnä ja ottaa
osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

heenjohtajan päätösesitys :
Yhtei nen ki rkkoneuvosto val itsee kesku udestaa n ed ustajansa vuosiksi 2019
- 2020 kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan.
Pu

Päätös:
Yhteisen kirkkoneuvoston ed ustajaksi vuosiksa 2019-2020 kiinteistö- ja
hautaustoi men johtokuntaan va itti n Riitta H ietanen.
I

i

4
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10s
Seuraku ntayhtymän nimenkirjoitusoikeus

Kirkkolain 7 luvun 7 $ säädetään, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää
se u ra ku ntayhtymä n n me n ki rjo ituso ke ud esta.
i

i

heenjohtajan päätöses itys :
Yhtei nen ki rkkoneuvosto päättää, että Hämeenlinnan seuraku ntayhtymän
n men ki rjoitusoi keus on yhteisen kirkkoneuvosto n pu heenjohtajal la ja
talousjohtajalla kummallakin yksin.
Pu
i

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

ä-
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11 S

Tunneftuustutkimu ksen tu lokset
Hämeenlinnan seurakunnat olivat mukana Kirkon tutkimuskeskuksen isojen
seurakuntien tunnettuustutkimuksessa, joka toteutettiin puhelinhaastatteluin
syksyllä 2018.
Viestintäpäällikkö esittelee liitteen 2 mukaisia tutkimuksen tuloksia

heenjohtajan päätösesitys :
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteen 2 mukaiset
tunnettuustutkimuksen tulokset tiedoksi.
Pu

Päätös:
Päätösesitys hyväksytti n.
i

ä
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Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne vuodelta
2018
Liitteenä 3 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.12.2018, liitteenä 4
tuloslaskelma ajalta 1.1.- 31.12.2018 sekä liitteenä 5 sijoitustilanne
31.12.2018.

Talousjohtajan päätösesitys :
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Päätösesitys hwäksyttiin.
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13S
Hen ki löstöpääl

Ii

kön

vi

ran haettavaksi

iu

I

istam i nen

Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 $ 2 mom. yhteinen
kirkkoneuvosto valitsee ja irtisanoo seurakuntayhtymän talous- ja
henkilöstötoim isto n vakitu iset vi ran haltijat ja työso pi m ussuhteiset
työntekijät. Henkilöstöpäällikön jäädessä eläkkeelle virka tulee avoimeksi
1.9.2019 alkaen (käytännössä työt päättyvät jo kesäkuun lopussa).
poisuusehtona henki löstöpääl ikö n vi rkaan on soveltuva tutkinto
(merkonomi, yo-merkonomi, tradenomi tai vastaava alempi
korkeakoulututkinto tai muu vastaava tutkinto). Edellytämme
työko kem usta hen kilöstö ha lli n no n tehtävistä ( pal kan laskenta,
hen kilöstöti in päätöksen laad inta, rapo rto nti, hen ki löstön kou lutus ja
n e uvo nta, työterveysyhte istyö, e lä ke la itosyhte istyö ) ja a rvosta m me
esimieskokemusta ja tietotekniikan hallintaa. Julkishallinnon
henkilöstöhallinnon tehtävien kokemus ja osaaminen luetaan hakijalle
eduksi. Viran vaativuusryhmä on 601.
Kel

I

i

I

Talousjohtajan päätösesitys

:

Yhtei nen kirkkoneuvosto julistaa hen

löstöpääl i kön (vaativu usryhmä
601) viran haettavaksi perjantaihin 1 5.3.2019 mennessä ilmoittamalla
siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa -lehdessä sekä seurakuntayhtymän
verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssa, Kirkko HR ja TEpalvel u issa ( mol.fi ). Yhteinen ki rkko neuvosto valtu uttaa talousjohtajan,
talouspääl i kö n ja hen ki löstö pääl i kön val mistelemaan viran täyttäm isen
ja tekemään esityksen vi rkaan sopivi m masta hen ki löstä. Val i ntatyössä
voidaan käyttää asiantuntija-apua. Virkasuhde täytetään kuuden
kuukauden koeajalla. Virkaan valituksi tulevan henkilön toivotaan
aloittavan 1 .6.2019. Hakijat voivat esittää myös palkkatoivomuksensa.
I

ki

I

I

Päätös:
Päätösesitys hwäksyttiin ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Aulis Ansaharju
lisättiin valmistelutyöryhmään.
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Suorituslisän käyttöönotto ja sen paikal I isesti sovitut periaatteet
Tatous- ia henkitöstöiaosto 2 / 15.3.2018 / 6 24 Kirkon vleinen virka'ia
tvöehtosopimus kaudelle 1.2.2018 - 31.3.2020

Krkon alalla saavutettiin neuvoftelutulos 15.2.2018 ja se noudattaa kustannustasoltaan ns.
yleistä linjaa. Krkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt saavutetun
neuvoftelutuloksen. Samoin pääsopijajärjestöt Kirkon Alat ry, Kirkon alan unioni r.y.ia
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko r.y. ovat myös hyväksyneef sen.
Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on 1.2.2018 - 31.3.2020. Y/eisessä
patkkausjärjesfelmässä toteutetaan kuluvan vuoden huhtikuun alusta 1,1 %:n yleiskorotus ia
kesäkuussa maksetaan 108 euron keftaerä. Huhtikuun alusta 2019 korotetaan palkkoja 1,0
%:lla ja kesäkuussa maksetaan y/ersessä palkkausjärjesfelmässä 368 euron keftaerä.
Kertaerillä toteutetaan vuoden 2018 0,5 %:n ja vuoden 2019 0,6 %:n järjestelyerät sekä
sopim u ska ude n pide ntäm i ne n kah del I a ku u kau del la.

Vuoden 2020 alussa otetaan y/ersessä palkkausjärjesfelmässä käyttöön suorituslisä, iolla
koruataan harkinnanvarainen palkanosa (Hava). Suorifus/isä tulee käyftöön kaikissa
seuraku n n issa. Sifai rahoitetaan vuode n 201 8 järjestelyeräll ä ja vuosisido n n aise n
palkanosan muutoksella. Lisäksi vuoden 2020 alussa toteutetaan y/eisessä
palkkausjärjesfelmässä paikallinen järjestelyerä (0,6 %) henkilökohtaiseen ia/tai
tehtävä ko hta i see n pal ka n o saa n.
H en

kilöstöpääll i kön päätösesitys:

Talous- ja henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyftiin.

Talous-

ia henkilöstöiaosto 5 /

8.11.2018

/ $ 66 Suorituslisän

kävttöönottoon

valmistautuminen
Vuoden 2020 alussa otetaan käyttöön Kirkon y/ersessä palkkausjärjesfel-mässä käyttöön
suorituslisä. Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisalan
koututettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unionija Kirkon alat ovat linianneet, että
suorituslisän arviointijakso on aloitettava viimeistään 1.2.2019 siten, että vakinaisen
henkilöstön ensimmäinen aruiointijakso on vähintään 7 kuukauden miftainen. Ensimmäiset
suoritustisän saajat päätetään syksyllä 2019, jotta niiden maksatus voidaan aloittaa
1.1.2020 alkaen. Jafkossa arviointijakso on aina 12 kk mittainen ja samoin vuosittain on
tatousarvion valmistelun yhteydessä suorituslisien maksamiseen varattava 1,1 % vakituisen
henkitöstön vuoslffaisesta palkkasummasta (summa lasketaan henkilöstön vaativuusryhmän
m u ka i si

sta pe ru s p al ko ista).

Paikallisneuvottelut suorituslisän aruiointikriteereistä on käynnistetty lokakuun /opussa
työnantajan edustajien ja pääsopijajärjestöjen luottamusmiesten kanssa. Henkilöstöpäällikkö
esiftelee jaostolle suoritu slisäiäriestel mää su ull isesfi kokouksessa.
T al o u sjoh taj a n

päätöse sitys:
henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi suullisen selvityksen suorlfus/isästä
käyttöö notosta se u ra ku ntay hty m ässä.
Päätös:
P ä ätösesitys h yvä ksytti i n.
Talous-

ja

ia

sen

.&
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Yhteinen kirkkoneuvosto
Työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet kävivät lokajoulukuun aikana suorituslisän käyttöönotosta viisi neuvottelua, joiden
perusteella yksimielisesti päädyttiin liitteen 6 Suorituslisän käyttöä koskevan
ohjeistu kseen ja itteen 7 mukaiseen arviointi kriteerit lo makkeeseen.
Ii

Koko henkilöstöä on informoitu suorituslisän periaatteista eri
työntekijäryh m ien työkoko u ksissa marras-jo ul u ku u n ai kana. I nfo rmointi
toteutettiin Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen laatiman
materiaalin pohjalta. Esimiehille järjestettiin 1 1.1.2019 asiasta koulutus
Kirkon työmarkkinalaitoksen lakimiehen Timo von Boehmin johdolla. Tämän
jälkeen henkilöstöpäällikkö ja talousjohtaja ovat käyneet eri yksiköiden
työkokou ksissa kerto massa suoritusl isän pai kal isesta soveltamisesta.
I

Talousjohtaja esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle suorituslisäjärjestelmää
suullisesti kokouksessa.

Talousjohtajan päätöses itys :
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi suullisen selvityksen
suorituslisästä ja sen käyttöönotosta ja hyväksyy paikallisesti sovitun liitteen
6 mukaisen ohjeen sekä liitteen 7 mukaisen arviointilomakkeen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin
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Luottamushenki löiden koulutusi lta 7 .3.2019
Seuraku ntayhtymän/seu raku ntien uottam ushen ki löiden kou utusi lta
järjestetään torstaina 7.3.2019 klo 17.30 alkaen Keskusseurakuntatalolla, os.
Rauhankatu 14.
I

I

ltaan kutsutaan yhteisen kirkkovaltu uston jäsenet, seurakuntaneuvostojen jäsenet, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja johtokuntien
jäsenet sekä heidän varajäsenensä.
Kou utusi
I

Koulutuksen johtajaksi on kutsuttu TT, Tampereen Messukylän kirkkoherra
(el.) Juha Kauppinen. Hänen koulutuksensa koostuu kolmesta osiosta, jotka
ovat:
1. Minun kirkkoni
2. Päättäjät ja päätöksen teko
3. Julkishallinnon lyhyt oppimäärä
Tarkempi kuvaus koulutuksesta on liitteessä 8. Siitä ilmenee myös
kou uttajan antama etukäteistehtävä.
I

Tilaisuudessa ovat mukana myös johtavat viranhaltijat.

heenjohtajan päätösesitys :
Yhtei nen ki rkkoneuvosto merkitsee tiedoksi uottamushenkilöiden
Pu

I

koulutusillan ohjelman.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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16S
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

17S
Seuraava kokous / kevään kokousaikataulu
heenjohtajan päätösesitys :
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina 21.3.2019 klo
1 8.00 Vanajan seurakuntakodilla.
Kevätkauden muut kokoukset pidetään torstaina 24.4., torstaina 23.5. ia
torstaina 13.6. Vanajan seurakuntakodilla klo 18 alkaen.
Pu

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin

18S
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24luvun 3-5 $:n mukaiset ohjeet
oikaisuvaatimu ksen tekem isestä sekä todetti n pöytäki rja n pykälät, joista
oi kaisuvaati m usta ei kä valitusta vo ida tehdä.
i

les
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen

