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I YLEISKATSAUS
Toivon näköalat epävarmuuden keskellä
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2021 on valmisteltu
epävarmuuden keskellä. Epävarmuutta aiheuttavista asioista merkittävin niin seurakuntien toiminnan
kuin taloudenkin näkökulmasta on koronapandemia ja sen eteneminen. Verotulojen ennustaminen
on aina haastavaa, mutta vuoden 2021 osalta se on ollut sitä ihan erityisesti johtuen juuri
koronapandemiasta, sen vaikutuksista talouteen ja tämän myötä ihmisten elämään niin
Hämeenlinnassa, Suomessa kuin myös laajemmin globaalilla tasolla.
Koronapandemia vauhditti Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä erilaisten digitaalisten
mahdollisuuksien hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Vuosi 2020 jääkin seurakuntayhtymässä ja sen
seurakunnissa historiaan ns. digiloikan vuotena, jolloin seurakuntien toimintaa toteutettiin ja
seurakuntalaisia kohdattiin uusin tavoin internetin välityksellä. Myös sähköiset kokoukset tulivat
osaksi työntekijöiden arkipäivää ja keskinäistä yhteydenpitoa. Pandemian toivottavasti pian väistyttyä
ja seurakuntien toiminnan palauduttua lähemmäs ns. entistä normaalia opittujen digitaitojen ja
sosiaalisen median hyödyntämisen tarpeellisuus toiminnassa on syytä muistaa, sitä jatkaa ja siinä
kehittyä myös vuonna 2021. Digiloikan myötä syntyneellä uudenlaisella toiminnalla ja
seurakuntalaisten kohtaamisella sosiaalisen median välityksellä on olennaisen tärkeä paikkansa
seurakuntiemme toiminnan kokonaisuudessa nyt ja tulevaisuudessa.
Syksyllä 2020 hyväksyttiin kirkossa uusi strategia, Ovet auki Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
strategia vuoteen 2026. Kirkon uuden strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä:
Ovet auki. Strategian mukaan ovet on pidettävä auki. Edelleen on lähdettävä liikkeelle toisaalta
ihmisten keskuuteen ja toisaalta kutsuttava ihmisiä sisään. Strategian johdannossa todetaan: ” Kirkon
ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon
tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovia Kristuksen kautta taivaaseen.
Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.” Kirkon uuden strategian linjauksia
on syytä huomioida Hämeenlinnan seurakuntien omissa strategioissa. Vuoden 2021 aikana
saatetaan loppuun tai toteutetaan strategiaprosessit sekä Hämeenlinna-Vanajan että Lammin
seurakunnissa. Hauhon seurakunnassa strategiaa päivitetään. Kalvolan seurakunta toteuttaa
perustehtäväänsä suunnistaen vuonna 2019 hyväksytyn strategiansa avulla. Sekä Hauhon että
Lammin seurakunnissa hyödynnetään strategioiden valmistelussa piispantarkastusprosesseja, jotka
kummassakin seurakunnassa alkoivat syksyllä 2020 ja kestävät noin puoli vuotta.
Kiinteistöstrategian toimeenpanoa jatketaan vuonna 2021. Merkittävimmät hankkeet tässä ovat
Lammin uuden seurakuntatalon suunnittelun eteenpäinvieminen ja tämän hankkeen toteuttamiseen
liittyvä päätöksenteko sekä suunnittelutyö Hämeenlinnan kantakaupungin tulevaisuuden
seurakuntatilojen osalta. Viimeksi mainitun hankkeen kohdalla yhteinen kirkkovaltuusto päätti
syksyllä 2020 avata aiemmin tekemänsä päätös Poltinaholle sijoittuvien kantakaupungin uusien
seurakuntatilojen sijainnin osalta johtuen sijoittumisvaihtoehtojen lisääntymisestä sekä muuttuneesta
ajattelusta. Samalla yhteinen kirkkovaltuusto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtäväksi asettaa
työryhmä, jonka tehtävänä on laatia suunnitelma Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja
toimintojen uudelleen järjestämisestä.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän elämä niin seurakuntien toiminnan kuin taloudenkin
näkökulmasta on vakaalla pohjalla. Vastuutaan uskollisesti kantavat luottamushenkilöt ja osaava
henkilöstö yhdessä vahvistavat toivon näköaloja epävarmuudenkin keskellä.

Heli Ulvinen
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Lammin seurakunnan kirkkoherra
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TALOUSNÄKYMÄT
Talouden nykytilaa ja ennuste vuodelle 2021
Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu
tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta
selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan,
kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani
poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa
pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT)
aleni maalis-kesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut
elokuusta alkaen ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin
5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008
finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.
Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat
nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin
kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin.
Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli
pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi
siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.
Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia.
Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–4 prosenttia. Kasvu
hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista.
Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntyykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä
erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.
Seurakuntien talous Suomessa
Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen reilun 10 vuoden
aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500 000 jäsenellä (−13 %) ja kirkollisverotulon
tuotto lähes 100 miljoonaa euroa (−10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja
jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta
niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista
luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä
äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous
2010-luvun alkuvuosien alijäämäisistä tilinpäätöksistä on päästy jo kuuden ylijäämäisen vuoden
putkeen. Tältä osin tasapaino on saavutettu seurakuntayhtymän taloudenpidossa. Tässä kohtaa on
hyvä muistaa, että investointien vähyyden vuoksi poistojen määrä on vähentynyt vuosi vuodelta.
Lisäksi viime vuosina tuottoihin on sisältynyt kertaluonteisia kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden
myyntejä.
Kuluvana vuonna taloudenpito on edennyt suunnitellun mukaisesti. Lokakuun loppuun mennessä
seurakuntayhtymän verotulot ovat olleet jopa paremmat kuin viime vuonna. Suurin syy tähän on
uuden verotilityslain tuomat muutokset ja hankaluudet tulorekisteri-ilmoittamisessa, jotka
viimevuonna sotkivat hieman verokertymää. Verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on
maksettu jo elokuusta alkaen ja summat on vähennetty verotilityksistä. Lopullisen verotulojen
tilanteen tiedämme vasta vuoden lopussa. Huolenaiheina ovat edelleen Hämeenlinnan kaupungin
väkiluvun kehitys ja myös seurakuntien jäsenmäärät ovat edelleen olleet laskevia.
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Vuoden 2021 budjettia on laadittu toimintayksiköittäin nykyinen toimintakatetaso ja toimintavolyymi
säilyttäen. Suuren kiinteistökannan peruskorjausmenot ovat tulevaisuuden haaste, johon
kiinteistöstrategian harkitulla toteuttamisella pyritään vaikuttamaan.
Kirkollisvero
Kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jonka alueella hän
asui edellisen vuoden lopussa. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi
veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten
ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.
Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia
vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä
jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia (31.12.2019 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain
kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 3,4 prosentista Mikkelin hiippakunnan 11,8 prosenttiin.
Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.
Jokaisen kuukauden verotilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita
verotuloja. Tästä syystä tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden
verotulojen tarkkaa määrää, koska kertyvät verotulot kirjataan kuukausittain kassaperusteisesti.
Valtionrahoitus
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain
mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta
maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon
yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 117,1 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu
huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen
edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen
täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa
euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi
nykyisellään.
Eläkerahastomaksu
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi
2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2021.
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut
muodostuvat
palkoista,
pakollisista
sivukuluista
ja
vapaaehtoisista
henkilöstökuluista. Palkkasummaan lisättävät pakolliset sivukulut ovat eläkevakuutusmaksu,
sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutus ja tapaturmavakuutus.
Vapaaehtoisia henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta,
matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat
kulut.
Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022
saakka. Vuoden 2021 henkilöstökustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %),
koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden
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kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden
palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.
Kiinteistöjen ylläpitokulut
Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten nousuvauhti on alentunut tasaisesti vuoden 2019 alun 2,6
prosentista vuoden 2020 heinäkuun 0,6 prosenttiin. Alhaisen inflaation perusteella ylläpitokuluihin ei
olisi tulossa korotuspainetta.
Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat ulkoalueiden hoitokustannukset ja
jätehuoltokustannukset, 2,1 prosenttia. Korjauskustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia,
lämmityskustannukset laskivat 2,6 prosenttia. Hallintokustannukset kasvoivat 1,7 ja
sähkökustannukset 1,1 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 2,0 prosenttia ja käytön
ja huollon kustannukset 1,4 prosenttia. Siivouskustannukset nousivat 1,4 prosenttia. (Lähde:
Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
[verkkojulkaisu] stat.fi)
Kirkon keskusrahastomaksu ja verotuskustannukset
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni
vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen
esitetä muutosta vuodeksi 2021. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla
seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla.
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella
3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon ennakkotiedon perusteella
seurakuntien ensi vuoden osuus olisi yhteensä noin 14,9 miljoonaa euroa, lisäystä 1,9 prosenttia.
Kustannusosuus peritään neljässä erässä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien
yhteydessä.
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II TALOUSARVION LAADINNASSA NOUDATETTUJA
PERIAATTEITA
Yhteisen kirkkovaltuuston 24.9.2020 § 6 tekemän päätöksen mukaan tuloveroprosentti vuodelle
2021 on 1,30 %, mikä on Suomen evankelisluterilaisen kirkon alhaisimpia tuloveroprosentteja.
Kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan noin 10,4 miljoonaa euroa.
Tulonjako suoritettiin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti. Verotulot,
vähennettynä verotuskustannuksilla ja keskusrahastomaksuilla, jaetaan seurakuntien kesken
seuraavasti: kokonaisverotuotosta annetaan seurakuntayhtymälle 40 % ja seurakunnille 60 %. Jotta
talousarvio ei jäisi alijäämäiseksi, vuosikatteen pitää olla vähintään poistojen suuruinen.
Seurakunnille jaettava osuus jaetaan suhteessa seurakuntien jäsenmäärään edellisen tammikuun 1.
päivän jäsenmäärän suhteen mukaisesti.
Näiden perussäännön mukaisten tulonjakoperusteiden jälkeen pienten seurakuntien säästötarve
jäisi suureksi. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 27.8.2020 § 52 päätettiin, että talousarviota
2021 tasapainotetaan mallilla, jossa pienemmille seurakunnille (Hauho, Kalvola ja Lammi) annetaan
seurakuntayhtymän talousarviomäärärahoista 80 000 euroa talousarviotukea, joka jaetaan
väkilukujen suhteessa.
Talousarvioesitys vuodelle 2021 on ylijäämäinen 15 436 euroa.
Palkat ja henkilöstömenot
Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022
saakka. Vuoden 2021 henkilöstökustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %),
koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden
kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden
palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.
Palkkamenojen budjetoitu kokonaismäärä on Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä 5 715 990 euroa
(vuonna 2020 5 704 856 euroa). Muut henkilöstömenot ovat arviolta 1 475 531 euroa (1 474 682
euroa).
Yhteenlasketut palkka- ja henkilöstömenot ovat 61,0 % (59,9 %) kaikista seurakuntayhtymän
toimintamenoista.
Kokouspalkkiot
Palkkiosäännön mukaan palkkioiden suuruus määritellään talousarviossa. Vuonna 2021 ehdotus
seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkioksi on 50 euroa/kokous. Lisäksi maksetaan
matkakorvaukset verottajan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.
Henkilösivukulut
Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Seurakuntayhtymän kustannuksiin
vaikuttavat henkilösivukulut ovat yhteensä noin 24,5 %.
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III KÄYTTÖTALOUSOSA
Käyttötalousosa sisältää toimintasuunnitelmat ja talousarvion vuodelle 2021.
TOIMINTAKATTEET 2021

Menot 2021

Osuus

Tulot 2021

Osuus

Netto 2021

Osuus

Seurakunnat:
Hauho
Hämeenlinna-Vanaja

408 775

6,3 %

40 810

9,2 %

367 965

6,1 %

5 008 847

77,3 %

336 766

76,2 %

4 672 081

77,4 %

Kalvola

359 711

5,6 %

15 820

3,6 %

343 891

5,7 %

Lammi

702 909

10,8 %

48 520

11,0 %

654 389

10,8 %

SEURAKUNNAT YHTEENSÄ

6 480 242

100,0 %

441 916

100,0 %

6 038 326

100,0 %

SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

5 313 889

1 438 196

3 875 693

11 794 131

1 880 112

9 914 019

KAIKKI YHTEENSÄ
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ

6 480 242

54,9 %

441 916

23,5 %

6 038 326

60,9 %

SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

5 313 889

45,1 %

1 438 196

76,5 %

3 875 693

39,1 %

Toimintakate seurakunnittain 2021
6%

11 %
6%

Hauho
Hämeenlinna-Vanaja
Kalvola
Lammi
77 %

Seurakuntien jäsenmäärät
Hauho
Hämeenlinna-Vanaja
Kalvola
Lammi
Tuulos
YHTEENSÄ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 337
42 155
3 049
4 663
1 322
54 526

3 342
42 148
2 989
4 601
1 331
54 411

3 283
41 906
2 986
4 543
1 301
54 019

3 275
41 341
2 934
4 498
1 289
53 337

3 190
40 639
2 866
4 378
1 261
52 334

3 174
40 312
2 832
4 284
1 241
51 843

3 108
39 640
2 769
4 220
1 211
50 948

3 009
39 180
2 753
4 081
1 235
50 258

2 919
38 697
2 701
4 004
1 169
49 490

2 843
38 343
2 657
5 056
48 899

Hämeenlinnan asukasluku
Kirkkoon kuulumis%

66 829 67 270 67 497 67 856 68 017 68 011 67 867 67 662 67 558 67 633
81,6 % 80,9 % 80,0 % 78,6 % 76,9 % 76,2 % 75,1 % 74,3 % 73,3 % 72,3 %
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TOIMINTAKATTEET 2021
Lapsi- ja nuorisotyö
Yleinen seurakuntatyö
Diakoniatyö
Lähetystyö (ja aikuistyö)
Musiikki
Viestintä
Kirkkoherranvirasto
Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito
Kansainvälinen diakonia
Muu seurakuntatyö
Seurakunnallinen työ yhteensä
Osuus prosentteina
Hallinto
Hautaustoimi
Kiinteistötoimi
Seurakuntayhtymä yhteensä

Hauho
86 349
149 852
40 400
11 300
30 654
3 400
40 208
4 000
1 600
202
367 965
6,1 %

Hml-V
1 442 318
820 714
694 600
374 141
418 862
319 014
220 000
179 432
102 000
52 000
49 000
4 672 081
77,4 %

Kalvola
109 933
104 594
52 514
3 150
33 387
12 000
23 742

Lammi
220 497
194 044
70 443
23 624
50 365
22 010
38 138

2 500
300
1 771
343 891
5,7 %

4 800
10 356
20 112
654 389
10,8 %

YHTEENSÄ
1 859 097
1 269 204
857 957
412 215
533 268
356 424
322 088
179 432
113 300
64 256
71 085
6 038 326

%
30,8 %
21,0 %
14,2 %
6,8 %
8,8 %
5,9 %
5,3 %
3,0 %
1,9 %
1,1 %
1,2 %

1 145 787
681 053
2 048 853
3 875 693

29,6 %
17,6 %
52,9 %

KAIKKI YHTEENSÄ

9 914 019

Seurakunnallisten työalojen
%-osuudet toimintakatteesta 2021
2%
3%
6%

8%

Lapsi- ja nuorisotyö
Yleinen seurakuntatyö

31%

Diakoniatyö
Lähetystyö (ja aikuistyö)

9%

Musiikki
Viestintä

7%

Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito

14%

21%

Muu toiminta
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Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
HÄMEENLINNA-VANAJA

TA 2020

TA 2021

Ero 2021-2020

Ero %

357 560

336 766

-20 794

-5,8 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-5 059 196

-5 008 847

50 349

-1,0 %

TOIMINTAKATE

-4 701 636

-4 672 081

29 555

-0,6 %

TOIMINTATUOTOT YHT.
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Strategiasta johdetut painopistealueet kaudelle 2021–2023
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategia on rakennusvaiheessa. Strategiatyö aloitettiin
tammikuussa 2020 ja sen oli tarkoitus valmistua lokakuussa. Korona epidemia leimasi
toimintavuotta ja lykkäsi strategian valmistumista. Näin maailmaa ravistellut pandemia jättää
jälkensä myös Hämeenlinnan seurakuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Tekeillä ollut strategiatyö on ollut ohjaamassa myös toiminnan suunnittelua, vaikka ei vielä
valmiiksi asti ehtinyt. Strategiatyön aikana on löydetty neljä ikkuna, joiden läpi seurakunnan
toimintaa tarkastellaan.
Rohkeat kokeilut. Seurakunnan työyhteisö on prosessin alusta asti kaivannut uutta ja
erilaista lähestymistapaa työhön ja läsnäoloon. On koettu, että rohkeus uudistaa toimintoja
on ainoa keino olla merkityksellinen toimija ja keskustelija yhteiskunnassa ja ihmisten
keskellä. Rohkeat kokeilut liittyvät myös tapaan olla ja tutkia omaa toimintaa. Kokeilemisen
salliminen sisältää myös erehtymisen mahdollisuuden. Kokeilukulttuurin kasvattaminen
edellyttää, että seurakunta oppii myös epäonnistuneista tai puolittain onnistuneista
hankkeista. Erehdys sisältää itsessään seuraavan projektin onnistumisen siemenen.
Työmuodot ovat valinneet suunnittelukaudelleen vähintään yhden toiminnon, jossa näkyy
rohkeus kokeilla uutta. Diakonia ja varhaiskasvatus kokeilevat perheystävätoimintaa.
Kummeja haastetaan mukaan ja rippikoulun konfirmaatiossa otetaan käyttöön kesällä 2020
hyväksi havaittuja käytäntöjä. Käytössä kokeillaan myös mm. Bibliodraamaa terapeuttisena,
pakopelihuonetta ja Erätaukokeskustelua.
Oppiminen ja arvostus. Tulevaisuusprosessin toisena ikkunana on osaaminen ja sen
arvostaminen sekä osaamisen kasvaminen. Oppiminen on läheisessä yhteydessä
kokeilukulttuuriin. Osaamisen arvostus rohkaisee kokeilemiseen ja kokeilujen
hyödyntäminen vaatii halua oppia.
Tulevaisuustyöskentelyn osana olemme lähestyneet yhteistyökumppaneitamme ja kysyneet
heidän mielipidettään työstämme. Palaute on ollut poikkeuksetta kiittävää ja rakentavaa.
Palaute kannustaa pitämään kiinni vahvuuksista ja kasvattamaan ammattitaitoa.
Tila-ajattelu ja seurakuntalaisten kohtaaminen. Seurakuntien kokoava toiminta messuista
alkaen on osoittanut vähenevää trendiä useiden vuosien ajan. Tulevaisuustyöskentely
lähtee siitä, että seurakunnan työ- ja toimintatapojen on muututtava siten, että seurakunta
on lähempänä ja näkyy arjen keskellä. Tulevaisuustyöskentelyn viesti on ollut, että tilojen
tulee olla avoimempia, lähempänä ja laajemmin ihmisten käytössä. Samaan liittyy
seurakunnan
työntekijöiden
parempi saavutettavuus
ja
näkyminen
arjessa.
Vuorovaikutuksen osalta tavoitellaan entistä enemmän keskustelevampaa ja
kuuntelevampaa tulokulmaa.
Työmuodot ovat muuttaneet vähintään yhden toiminnastaan sellaiseksi, jossa toiminta
lähestyy seurakuntalaista pikemminkin kuin seurakuntalainen toimintaa. Ulkotiloissa
tapahtuvat toiminnot näyttävät tulleen jäädäkseen, sekä perheille että nuorille on
tulevaisuudessa tarjolla PopUp –tyyppistä toimintaa. Parisuhdetyöntekijän kohtaaminen
kauppakeskuksessa saattaa toimia hedelmällisenä nopean avun väylänä.
Verkostoituminen ja yhteistyö. Seurakunta ei tulevaisuudessa, resurssien pienentyessä, tule
pystymään samankaltaisiin omaehtoisiin projekteihin kuin aikaisemmin. Välttämättömyys on
ajanut tulevaisuussuunnittelussa hyveen luo, ovathan verkostoituminen ja yhteistyö ovat
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olleet kirkkojen elinehtoja ja luonnollisia toimintamalleja läpi sen historian. Kirkko on aina
verkostoitunut hyvin.
Toimintasuunnitelmassa tästä verkostoitumisesta on tehty yksi tavoite. Näin annetaan nimi
ja tehdään näkyväksi sellainen toimintamalli, joka seurakunnalle on ollut luontevaa
muutenkin. Yhteistyö ei ajatuksen kohdistu vain kumppaneihin vaan kannustaa myös
työaloja ylittävään toimintamalliin. Tämä näkyy toimintasuunnitelmassa. Verkostoitumista eri
toimijoihin ajatellaan monessa kohdassa suunnitelmallisesti ja entistä laajemmin Yhdessä
tekemällä seurakunta on vahvempi ja monipuolisempi kuin ennen.
Hämeenlinna-Vanajan
seurakunta
hyväksyy
suunnitelman
mukaan
tulevaisuustyöskentelynsä tuloksen lopullisessa muodossa maaliskuussa 2021.
Toimintakauden 2021 aikana seurakunta tutkii hallintomalliaan, viestinnän painopisteitä että
linjaa osana seurakuntayhtymän prosessia myös tulevaisuuden tilaratkaisuja. Valmista tulee
olla 2021 lopussa, jolloin seurakunta toimii hallinnollisesti perustellussa muodossa ja
toimintatavoiltaan strategian mukaisesti sekä tietää, millaisia ovat tulevaisuuden
toimitilasuunnitelmat.
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Lammin seurakunta
LAMMI

TA 2020

TA 2021

Ero 2021-2020

Ero %

34 800

48 520

13 720

39,4 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-701 656

-702 909

-1 253

0,2 %

TOIMINTAKATE

-666 856

-654 389

12 467

-1,9 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020
Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä
Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että

LAMMIN SEURAKUNTA
on lammilaisille läheinen, avarakatseinen
ja yhteistyöhaluinen seurakunta, joka elää
evankeliumin ilosanomasta ja kristillisestä perinteestä.
Se on avoimesti esillä yhteisössään, kutsuu osallistumaan
ja kokeilee rohkeasti uusia toimintatapoja.

STRATEGIASTA JOHDETUT SUUNNITTELUKAUDEN 2021 – 2023 PAINOPISTEALUEET
- Välitämme toivon sanomaa (painopiste vuonna 2021)
- Painopiste vuosille 2022-2023 valitaan uudesta, parhaillaan työstettävästä strategiasta

TALOUSARVIOVUODEN 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI
Vuosi 2021 on järjestyksessä kolmas toimintavuosi, jolloin entinen Tuuloksen seurakunta on
Kirkkohallituksen 29.5.2018 tekemän päätöksen mukaisesti osa Lammin seurakuntaa muodostaen
siinä
Lammin
seurakunnan
seurakuntaneuvoston
päätöksen
mukaisesti
Tuuloksen
alueseurakunnan. Lammin seurakunnan talousarvioasiakirjassa vuodelle 2021 on kahden edeltävän
vuoden tavoin pieni määräraha Tuuloksen alueella tapahtuvaa erityistä toimintaa varten. Kaikkien
Tuuloksen alueella työskentelevien seurakunnan työntekijöiden henkilöstökulut ja suurin osa
Tuuloksen alueella käytettävistä muista toimintakuluista maksetaan Lammin seurakunnan eri
tehtäväalueiden talousarviomäärärahoista.
Keväällä 2010 laadittiin ja hyväksyttiin sekä viimeksi vuonna 2019 päivitettiin Lammin seurakunnan
perustoimintokuvaukset, joihin niin toiminta- ja taloussuunnitelmassa kuin toimintakertomuksessakin
tulee viitata. Kaikissa tehtäväalueiden antamissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa vuodelle 2021 on
ilmaistu toimittavan perustoimintokuvausten mukaisesti. Suunnitteluvuoden avaintavoitteissa
keskitytään seurakunnan strategiasta valitun painopisteen toteuttamiseen.
Vuodelle 2021 valittu painopiste on siten ollut lähtökohtina tehtäväalueiden suunnitteluvuoden
avaintavoitteille ja toimintasuunnitelmille.
Tehtäväalueiden avaintavoitteissa korostuvat eri-ikäisten seurakuntalaisten tukeminen ja toivon
näköalojen esillä pitäminen erilaisten kohtaamisten kautta koronapandemian aiheuttaman
epävarmuuden keskellä. Keinoina näihin kohtaamisiin nousevat esiin erilaisten ns. matalan
kynnyksen tilaisuuksien järjestäminen ja ihmisten kohtaaminen sosiaalisen median välityksellä.
Tärkeänä pidetään myös seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden kyselemistä ja kuulemista
hyödyntäen mm. palautteen keräämistä. Tavoitteissa korostuu myös niin seurakunnan
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luottamushenkilöiden, vapaaehtoistyöntekijöiden kuin työntekijöidenkin aktiivinen läsnäolo
seurakuntalaisten keskellä, niin juhlassa kuin arjessa, erilaista tukea tarjoten sekä heitä kutsuen ja
osallistaen.
Avaintavoitteissa nousee lisäksi esiin monen tasoinen yhteistyö muiden eri toimijoiden kanssa
sisältäen yhteyden vahvistamisen koko laajentuneen seurakunnan alueella, seurakunnan
tehtäväalueiden keskinäisen yhteistyön, yhteistyön paikallisten tahojen, kuten kaupungin ja
yhdistysten kanssa sekä yhteistyön toisten seurakuntien kanssa.
Seurakuntaneuvosto
- Lammin seurakunnan Strategian 2020 toteutumisen seuranta sekä uuden strategian valmistelu ja
siihen liittyvä päätöksenteko
- piispantarkastusprosessiin osallistuminen
- Lammin kirkon sisäosien 101-vuotisjuhla
Jumalanpalveluselämä
- kahden jumalanpalvelusyhteisön, Lammi ja Tuulos, toiminnan tasavertainen tukeminen ja
kehittäminen sekä yhteistyön rakentaminen niiden välille.
- päiväjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus osaksi eri
tehtäväalueitten yhteistyönä ja osaksi muiden yhteistyötahojen kanssa sekä kulloinkin messun
vastuuvuorossa olevien lasten, nuorten ja / tai aikuisten kanssa
- piispan visitaatioon liittyvän juhlamessun sekä Lammin kirkon sisäosien 101 -vuotisjuhlan
toteuttaminen
- minihartauksien toteuttaminen ja niiden välittäminen myös digitaalisesti
Kirkolliset toimitukset
- valmistelujen huolellinen hoitaminen yhdessä toimitusta hoitavan tiimin kanssa (keskustelut,
kotikäynnit, sururyhmät)
- erilaisten rukoushetkien mahdollisuuden esillä pitäminen
Muut seurakuntatilaisuudet
- tervehdyksen lähettäminen uusille seurakuntalaisille ja kesäasukkaille
- kinkerien ja erilaisten hartaushetkien järjestäminen yhteistyössä kotien ja muiden
yhteistyötahojen kanssa
- raamattutyöskentelyn toteuttaminen
- Hiljaisuuden retriitin sekä kirkko- tai pyhiinvaelluksen järjestäminen
- paikallisten tapahtumien ja juhlien järjestelyihin osallistuminen yhdessä eri yhteistyötahojen
kanssa
- turvapaikanhakijoiden kohtaaminen yhteistyössä Lammin vastaanottokeskuksen kanssa
Tiedotus ja viestintä
- kausiesitteet neljä kertaa vuodessa sekä seurakunnan verkossa ilmestyvän lehden toteuttaminen
- www-kotisivujen ja seurakunnan facebook-sivujen sekä muiden seurakunnan käytössä olevien
sosiaalisen median sivujen aktiivinen hyödyntäminen ja päivittäminen
- hartauksien sekä erilaisten ohjelmien ja blogikirjoitusten julkaiseminen sosiaalisessa mediassa
yhteistyön kehittäminen tiedotuksessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien kanssa
Yleinen musiikkitoiminta, kirkkokuoro ja konsertit
- erityismessujen ja / tai erilaisten iltahartauksien sekä musikaalin tai jonkun muun
produktion toteuttaminen
- monipuolinen konserttitoiminta huomioiden konserteista kerätty palaute
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Lapsi- ja perhetyö
- vanhempien / perheiden kuunteleminen / toiminnan pysyvyys ja näkyvyys myös poikkeusaikoina,
turvallisuudentunteen ylläpitäminen
- avoimien, ns. matalan kynnyksen tilaisuuksien järjestäminen
- yhteistyön jatkaminen uuden varhaiskasvatuslain vaatimukset huomioiden Hämeenlinnan
kaupungin järjestämän päivähoidon kanssa Lammilla ja Tuuloksessa
Varhaisnuorisotyö
- mielekkään yhteisen toiminnan järjestäminen varhaisnuorille
- yhteistyön kehittäminen Lammin ja Tuuloksen alueilla yhteistyökumppaneiden kanssa
Rippikoulu
- seurakunnan tutummaksi ja läheisemmäksi tekeminen nuorille jo rippikoulun ennakkojakson
aikana
- kuuntelu ja keskustelu nuorten esiin tuomista elämänkysymyksistä ja heille tärkeistä teemoista
- rippikoulutyön kehittäminen erityisesti rippikouluihin osallistuneilta ja heidän huoltajiltaan
kerättävien palautteiden avulla
Nuorisotyö
- kerhonohjaajien, isosten ja leiriavustajien kouluttaminen sekä mielekkään vapaa-ajan toiminnan
järjestäminen
- Lammin seurakuntatalon nuorisotilasta nuorten näköinen olohuone
- yhteistyön kehittäminen Lammin ja Tuuloksen alueilla yhteistyökumppaneiden kanssa
Diakonia
- Muistisairaan messun messun järjestelyihin osallistuminen yhteistyössä muiden tehtäväalueiden
kanssa
- suunniteltujen retkien toteuttaminen sekä Laurin kirkkovaelluksen järjestelyihin osallistuminen
Keidas
- vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa ikäihmisten palveluissa
Lähetystyö
- uskon ja toivon sanoman esillä pitäminen myös sosiaalisessa mediassa
- seurakuntalaisten rohkaiseminen ja auttaminen ilon ja toivon välittämisessä käytännöllisellä
tavalla erityisesti maailman köyhimmille lapsille erilaisten auttamiskanavien kautta
Kansainvälinen diakoniatyö
- ystävyyssuhteiden ylläpitäminen Rannun seurakunnan kanssa
- taloudellinen tukeminen Kirkon Ulkomaanavun kautta
Tuulos
- keskiaikatapahtuman järjestäminen yhteistyössä Tuuloksen keskiaikaisten kanssa
- perheiden tavoittaminen ns. matalan kynnyksen toiminnan / tapahtuman kautta
- jumalanpalveluselämän laajentaminen ja hartaushetkien järjestäminen sunnuntain ohella arkena
ja erilaisissa paikoissa esim. ulkona kirkkopihassa

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN
Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen ja osallistuneiden lukumäärä. Palautteen keruu
seurakunnan toiminnasta ja toiminnan arviointi palautteen pohjalta

16

Hauhon seurakunta
HAUHO

TA 2020

TA 2021

Ero 2021-2020

Ero %

34 760

40 810

6 050

17,4 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-411 051

-408 775

2 276

-0,6 %

TOIMINTAKATE

-376 291

-367 965

8 326

-2,2 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

HAUHON SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020
Hauhon seurakunta on juuristaan ammentava, mutta uusille tavoille avoin osallisuuden yhteisö.
Seurakunta kutsuu ihmisiä yhteyteensä uskomaan ja luottamaan Jumalaan sekä rohkaisee
välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Arvot
Usko
kolmiyhteiseen
Jumalaan
Toivo,
totuudellisuus,
armollisuus, avoimuus,
oikeudenmukaisuus
Rakkaus
ja kunnioittaminen
Visio
"Kirkko keskellä kylää ja pappilassa valot"
Perinteiden arvostaminen,
Seurakunnan merkityksen ja kirkollisten tapojen
vahvistaminen
Jumalasta puhuminen ja kristillisen kasvun
tukeminen
Yhteisöllisyyden luominen ja vuorovaikutuksen
sekä osallisuuden vahvistaminen
Vapaaehtoisuuden arvostaminen ja myös
nuorempien osallistujien rohkaiseminen mukaan
toimintaan
Toiminnan strategia
Etsimme uusia toimintatapoja ja ylläpidämme valmiutta reagoida
toimintaympäristön muutoksiin
Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi lähellä ja kaukana sekä
kannamme lähetysvastuuta
Vahvistamme läheisyyttä ja läsnäoloa ja tutut työntekijät ovat helposti
lähestyttävissä
Kutsumme ihmisiä mukaan ja toteutamme kohtaamistilanteita kaiken
ikäisille, teemme yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa
osallistuen hauholaiseen elämään
Toteutamme monipuolisia jumalanpalveluksia ja niiden yhteydessä olevia
kohtaamistilaisuuksia mm. kirkkokahveilla
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Strategiasta johdetut suunnittelukauden 2021-2023 painopistealueet:
Painopistealueina/keskeisinä tavoitteina suunnittelukaudella ovat:
1. Yhteyteensä kokoava seurakunta ja piispantarkastusprosessi 2021
2. Seurakunnan strategian päivitys 2021
3. Henkilöstöstrategia 2022-2023

Talousarviovuoden 2021 toiminnalliset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet niiden
saavuttamiseksi:
1. Yhteyteensä kokoava seurakunta:
-korkeatasoisesti toimitetut jumalanpalvelukset,
-erityisjumalanpalvelusten toteuttaminen,
-tasokkaasti hoidetut kirkolliset toimitukset, kinkerit ja muut yleiset tilaisuudet.
2. Piispantarkastusprosessi ja seurakunnan strategian päivitys:
-piispantarkastusprosessin havaintojen ja konsulttien sekä seurakuntatutkimuksen hyödyntäminen
-seurakunnan luottamushenkilöt valmistelevat yhdessä työntekijöiden kanssa Hauhon
seurakunnalle uuden strategian alkavalle vuosikymmenelle.
3. Kotikirkon ajanmukaiset ja resursseihin mitoitetut toimintamallit:
-seurakunnan toimintaympäristön ja olosuhteiden huomioiminen
-palvelujen tarjoaminen seurakuntalaisten elämäntilanteet huomioiden
-yhteistoimintojen kehittäminen muiden seurakuntien kanssa
-perustoimintoihin keskittyminen ja uudelleen ajattelu resurssien vähetessä
4. Eri kylien seurakunnallisten palvelujen parantaminen:
-päiväkerhon toiminnan ja muun toiminnan turvaaminen Eteläisissä
-yhteistyö ja –tapahtumat muiden toimijoiden kanssa eri kylillä
-toimintaryhmien perustaminen

Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen:
1. Toteutuneet tilaisuudet, osallistujien ja tapahtumien kokonaismäärä, saatu palaute ja itsearviointi.
2. Toteutuneiden toimien arviointi, saatu palaute.
3. Toteutuneet toimintamallit.
4. Toteutuneet toiminnot ja sen tulokset.

18

Kalvolan seurakunta
KALVOLA

TA 2020

TA 2021

Ero 2021-2020

Ero %

18 600

15 820

-2 780

-14,9 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-366 788

-359 711

7 077

-1,9 %

TOIMINTAKATE

-348 188

-343 891

4 297

-1,2 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

KALVOLAN SEURAKUNNAN STRATEGIA

TALOUSARVIOVUODEN 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN
SAAVUTTAMISEKSI
Vuoden 2021 painopistealueet
Eri työmuotojen painopistealueet on kirjattu työmuotojen toimintasuunnitelmiin. Seurakunta järjestää
yhteisiä tapahtumia myös siten, että siinä ovat mukana kaikki työalat.
Kirkkoherranvirasto
Kalvolan seurakunta siirtyi vuoden 2020 alussa Tampereen alueellisen keskusrekisterin asiakkaaksi.
Tällöin kirkkoherranviraston lakisääteiset tehtävät siirtyivät keskusrekisterille.
Kirkkoherranvirasto jatkaa toimintaansa seurakunnan palvelupisteenä. Kirkkoherranvirasto on
avoinna kahtena päivänä viikossa.
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Seurakunnan toiminnasta tiedotetaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa, Akaan seudussa ja
seurakunnan kotisivuilla. Erillisiä tiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan. Tila-, toiminta- ja muissa
varauksissa käytetään keskitetysti Katrina-varausjärjestelmää.
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö
Jumalanpalvelukset pidetään pyhäpäivinä kello 10 Kalvolan kirkossa. Sunnuntain messu voidaan
pitää myös seurakuntatalolla. Peräkkäisinä pyhäpäivinä voidaan joku jumalanpalvelus toteuttaa
iltamessuna. Rimmissä pidetään jumalanpalveluksia pääsiäisaikana, juhannuksena ja jouluaikana.
Oletusarvon mukainen jumalanpalvelus on messu. Vapaaehtoistoimijoita kutsutaan järjestämään
kirkkokahvituksia, joiden tuotto ohjataan lähetystyölle. Jumalanpalveluksiin voidaan kutsua
vierailevia saarnaajia. Jumalanpalvelukset voidaan toteuttaa myös jonkin yhteistyötahon
nimikkokirkkopyhänä.
Hartaustilaisuuksia pidetään Iittalan hyvinvointikeskuksessa, Ilveskodissa, Ilonpisarassa ja
Koivikkokodissa sovitun vuorolistan mukaan. Muissa paikoissa hartauksia pidetään pyydettäessä.
Kevättalvella pidetään kinkereitä kodeissa tilausten mukaan.
Kalvolan seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista seurakunnan alueella. Toimitusten
ajankohdasta ja paikasta sovitaan asianomaisten seurakuntalaisten kanssa yhdessä ja toiveita
pyritään noudattamaan aina, kun se on mahdollista. Toimituksiin pyritään varaamaan riittävästi aikaa,
jotta niiden huolellinen toteuttaminen ei hankaloituisi.
Kirkkoherran loma- ja vapaasijaisuudet toteutetaan sopivilla sijaisjärjestelyillä. Kanttorin loma- ja
vapaasijaisiksi hankitaan ammattitaitoinen sijainen.
Musiikki- ja kuorotoiminta
Pääpaino on jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. Kuorotoiminnalla rikastutetaan seurakunnan
jumalanpalveluselämää. Konsertteja järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa. Säännöllisesti
toimivia musiikkiryhmiä ovat kirkkokuoro, lapsikuoro sekä perhekerhon yhteydessä järjestettävä
muskari.
Päiväkerhotyö
Päiväkerhot järjestetään 3-5-vuotiaille. Kerhotyön
Päiväkerholaiset osallistuvat perhekirkkoihin.

kautta

pidetään

yhteyttä

perheisiin.

Perhekerhotyö
Perhekerhot kokoontuvat kerran viikossa. Kerhot ovat avoimia pienten lasten vanhemmille lapsineen.
Tavoitteena on olla avoimena vertaistukena pienten lasten vanhemmille.
Iltapäiväkerho
Koululaisten iltapäiväkerho on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityislapsille. Kerho
kokoontuu maanantaista perjantaihin koulujen lukuvuoden aikana koulupäivinä.
Varhaisnuorisotyö
Tavoitteena on jatkaa ainakin Mini-donkkisiltojen järjestämistä yhdessä Hämeenlinnan
vapaaseurakunnan kanssa, kehittää varhaisnuorille suunnattua uutta avointa toimintaa ja pyrkiä
siihen, että yhä useampi koululainen pääsisi mukaan seurakunnan toimintaan.
Rippikoulutyö
Tavoitteena on järjestää kasteopetusta nuoria kiinnostavalla tavalla, tarjota mukava
rippikoulukokemus ja sitouttaa heitä mukaan seurakuntaan rippikoulun jälkeen. Vuonna 2021
järjestetään yksi oma rippikoululeiri, yksi yhteisleiri Lammin seurakunnan kanssa ja päivärippikoulu,
joka toteutuu kevään aikana. Leirit pidetään Kaunisniemen leirikeskuksessa Lammilla. Kaikki
seurakunnan työmuodot osallistuvat rippikoulutyöhön.
Nuorisotyö
Tavoitteena on kehittää isoskoulutusta ja nuorteniltoja, järjestää leirejä ja retkiä ja antaa nuorille
mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa seurakunnan toimintaa. Nuorille kutsutaan olemaan osa
elävää seurakuntaa.
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Partiotyö
Kalvolan seurakunnalla on yhteistyösopimus Kalvolan Olavinpoikien ja Katajasiskojen kanssa.
Seurakunta tukee partiolippukuntia talousarvioon varattavalla summalla.
Diakoniatyö
Diakoniatyön painopistealueita ovat erityisryhmien (vanhusten, omaishoitajien, työttömien,
mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten) ja perheiden auttaminen yhteistyössä kaupungin
kotihoidon ja aikuissosiaalityön kanssa sekä vapaaehtoisuuden ja diakonisen vastuun herättäminen
seurakuntalaisissa. Diakoniatyötä pyritään toteuttamaan kaikkien muiden työmuotojen kanssa
yhteistyössä.
Lähetystyö
Kalvolan seurakunta tukee lähetystyötä kahden tukisopimuksen kautta. Vapaaehtoisvoimin
toteutettujen kirkkokahvien vapaaehtoinen kahviraha ohjataan lähetystyölle. Lisäksi vapaita
kirkkokolehteja kohdennetaan lähetystyölle. Lähimmäistuvan syyskauden tuotto ohjataan
lähetystyölle. Käsityöpiiri jatkaa toimintaansa.
Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen
Seurakunnan toimintaa arvioidaan kävijämäärien, seurakuntalaisilta saadun palautteen ja
seurakunnan työntekijöiden kokemusten perusteella. Arvioinnin perusteella tehdään ratkaisut siitä,
mitä toimintaa kehitetään edelleen ja mistä luovutaan tai mitä supistetaan.
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Seurakuntayhtymä
Yhtymän yksiköt

TA 2020

TA 2021

Ero 2021-2020

Ero %

1 564 050

1 438 196

-125 854

-8,0 %

TOIMINTAKULUT YHT.

-5 442 841

-5 313 889

128 952

-2,4 %

TOIMINTAKATE

-3 878 791

-3 875 693

3 098

-0,1 %

TOIMINTATUOTOT YHT.

SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA
Seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät, jotka sille on kirkkolain 11
luvun 2 §:n 1-2 momentissa säädetty. Kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla seurakuntayhtymä
hoitaa kiinteistö-, rakennus- ja hautaustoimen, kaluston ja irtaimiston hankinnan ja hoidon,
tietohallintopalvelut, lakiasiainpalvelut, muut yleishallintoon, yhtymän omaisuuteen ja talouteen
liittyvät palvelut sekä yhteistyössä seurakuntien kanssa koordinoi viestinnän ja koulutussuunnitelmat.
Seurakuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä
(Hämeenlinna-Vanaja 35, Lammi 7, Hauho 5, Kalvola 4).
Päätöksenteossa pyritään avoimeen ja asiantuntevaan asioiden hoitamiseen yhteistyössä
seurakuntien työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöt toimivat seurakuntalaisten edustajina ja
asettavat oman asiantuntemuksensa ja elämänkokemuksensa seurakuntayhtymän ja sen
seurakuntien käyttöön.
Yhteisessä kirkkoneuvostossa on viisitoista jäsentä. Jokaisella yhtymän seurakunnalla on yhteisessä
kirkkoneuvostossa luottamushenkilöedustus.
Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimea johtaa yksitoista jäseninen kiinteistö- ja
hautaustoimen
johtokunta.
Jokaisella
yhtymän
seurakunnalla
on
johtokunnassa
luottamushenkilöedustus.
Seurakuntayhtymän taloutta hoidetaan niin, että talous jatkossakin antaa hyvän pohjan
seurakunnallisten tehtävien toteuttamiseen. Toiminnan ja talouden seurantaa sekä
seurakuntayhtymän strategiaa valmistellaan siten, että seurakuntayhtymän talous tulee jatkossakin
olemaan tasapainossa.
Seurakuntayhtymän hallinto antaa seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille palveluja,
tietoa ja ammattitaitoa seurakunnan tehtävän ja seurakuntatyön toteuttamiseen.
Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää seurakuntayhtymän hautausmaita perinteitä kunnioittaen ja
huolehtia hautausjärjestelyistä hautausmailla ja siunauskappeleissa sekä vainajien tuhkaukset
krematoriolla. Hautaustoimi vastaa myös hautausmaiden kunnossapidosta ja hautainhoitorahastolta
ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.
Kiinteistötoimen tärkein perustehtävä on ylläpitää ja kehittää seurakuntayhtymän omistamia
kiinteistöjä ja tuottaa palveluja yhtymän seurakunnille. Kiinteistöhallinto tuottaa seurakuntayhtymän
kiinteistöjohtamis- ja isännöintipalvelut, vahtimestari-, siivous- ja ruokapalveluita seurakuntien eri
tarpeisiin. Kiinteistötoimi vastaa seurakuntayhtymän rakennuksiin kohdistuvista investoinneista ja
muista korjauksista sekä yhtymän maa- ja metsäalueista. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä
kiinteistöstrategia ohjaa toimintaa.
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STRATEGIASTA JOHDETUT SUUNNITTELUKAUDEN 2021 - 2023 PAINOPISTEALUEET











Ympäristöohjelman täytäntöönpano kirkon ympäristödiplomiksi
Hautaustoimessa
palveluiden
korkea
laadullinen
taso,
jossa
huomioidaan
asiakaspainotteisuus, työturvallisuus ja kustannukset
Kehitetään hautausmaita viihtyisinä ja harmonisina viherympäristöinä
Suunnitelma Hämeenlinna-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen
järjestämisestä
Selvitys Poltinahon ja keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeista ja niiden
kustannuksista
Korjausvelan kasvun pysäyttäminen
Rakennusten ja hautausmaiden energia- ja ympäristötehokkuuden parantaminen
Nykyisen kiinteistöstrategian toteuttaminen ja sen päivittäminen vuosille 2023-2027
Säilytetään rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokas perintö
Uuden metsätaloussuunnitelman mukainen metsien hoito

TALOUSARVIOVUODEN 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI
















Jatketaan taloushallinnon prosessien kehittämistä ja osallistutaan osaltamme Kirkon
henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskukseen (Kipa) kehitystyöhön
Tehostetaan taloustoimiston toimintaa ja laajennetaan ihmisten osaamista
Valmistelemme seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaa
Uuden metsätaloussuunnitelman käyttöönotto
Hautausmaiden huonokuntoisia puita kaadetaan ja istutetaan uusia tilalle
Hautausmaiden valaistuskustannuksia pyritään alentamaan valaisimia uusimalla
Lammin uuden seurakuntatalohankkeen hanke- ja rakennussuunnitelmien tekeminen
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan alueen seurakuntatalojen kuntokartoituksen tekeminen
Kirkollisen esineistön tiedot arvoesinerekisteriin Kalvolan ja Hämeenlinna-Vanajan osalta
Käyttäjien kiinteistöjä koskevat korjauspyynnöt sähköiseen kanavaan
Kiinteistöstrategian
toteuttaminen.
Hankkeiden
rahoitus
päätetään
erikseen
lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee
Yhteisenä päämääränä ja tavoitteena on turvata seurakuntien käyttöön perustehtäväänsä
varten riittävä määrä tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä rakennuksia ja tiloja
Luovutaan toiminnan kannalta tarpeettomista tai pienen käyttöasteen omaavista tiloista sen
ollessa strategian mukaista
Keskitetään ja järkeistetään tilojen käyttöaikoja
Huolehtiminen työntekijöiden työssäjaksamisesta

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN







Investointien, kiinteistöjen korjausten ja realisointien toteuttaminen
Sisäinen asiakastyytyväisyys
Kilpailutusten ja/tai puitesopimusten kautta saadut säästöt
Hanke- ja investointilistan seuranta
Sähkönkulutuksen seuranta
Ostopalveluiden laadun seuranta
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IV TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminta- ja rahoitusmenoihin sekä pitkävaikutteisen
omaisuuden kulumista ilmentäviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.
Tuloslaskelman alkuun on käyttötalousosan pääluokkien menot ja tulot summattu tulo- ja
menolajeittain. Erotus esitetään toimintakatteena. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot,
verotuskulut, keskusrahastomaksut, eläkerahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut, käyttöomaisuuden poistot sekä varausten ja rahastojen muutokset.
Talousarviossa 2021 toimintakate on 9 914 019 euroa, mikä on 57 743 euroa vähemmän kuin vuoden
2020 talousarviossa. Raamin ylityksiä ei seurakunnissa ollut.
Kuluvana vuonna taloudenpito on edennyt suunnitellun mukaisesti. Lokakuun loppuun mennessä
seurakuntayhtymän verotulot ovat olleet jopa paremmat kuin viime vuonna. Suurin syy tähän on
uuden verotilityslain tuomat muutokset ja hankaluudet tulorekisteri-ilmoittamisessa, jotka
viimevuonna sotkivat hieman verokertymää. Verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on
maksettu jo elokuusta alkaen ja summat on vähennetty verotilityksistä. Lopullisen verotulojen
tilanteen tiedämme vasta vuoden lopussa. Huolenaiheina ovat edelleen Hämeenlinnan väkiluvun
hidas kehitys sekä se, että seurakuntien jäsenmäärät ovat edelleen olleet laskevia.
Vuoden 2021 budjettia on laadittu toimintayksiköittäin nykyinen toimintakatetaso ja toimintavolyymi
säilyttäen. Suuren kiinteistökannan peruskorjausmenot ovat tulevaisuuden haaste, johon
kiinteistöstrategian harkitulla toteuttamisella pyritään vaikuttamaan.
Talousarviossa 2021 verotulojen on ennustettu putoavan lähes 2,4 % vuoden 2019 tasosta. Vuonna
2016 kirkossa luovuttiin yhteisöverosta ja tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus on vuonna 2021
n. 19,10 € per kuntalainen ja valtionrahoitusta tullaan tilittämään seurakuntayhtymälle lähes 1,3 M€.
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni
vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole
odotettavissa muutosta. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen
prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2021.
Rahoitusomaisuusarvopaperien mahdollinen arvonnousu/-lasku kirjataan kauppojen yhteydessä
jatkossa suoraan tilikauden tuloksi/menoksi. Vuonna 2021 rahoitusomaisuusarvopaperien
arvonnousuksi on ennustettu 150 000 euroa (rahoitustuotot ja –kulut yhteensä).
Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja ei ole talousarviossa huomioitu.
Poikkeuksena Lammin uuden seurakuntatalon suunnittelun kustannukset (300 000 euroa).
Hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee.
Käyttöomaisuuden kulumista vastaaviksi poistoiksi on ennustettu 660 000 (680 000) euroa.
Poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat 6,3 % verotuloista. Poistojen määrä on ollut viime vuodet
laskussa, koska isoja investointeja ei ole seurakuntayhtymässä tehty.
Talousarviossa 2021 tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 15 435 (8 830) euroa.
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TULOSLASKELMA
Toimintatuotot
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tuotot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TA 2020

TA 2021

MUUTOS

ERO %

226 260
809 059
310 150
210 000
9 700
48 000
396 600
2 009 769

190 600
777 386
292 360
220 000
16 650
59 500
323 616
1 880 112

-35 660
-31 673
-17 790
10 000
6 950
11 500
-72 984
-129 657

-15,8 %
-3,9 %
-5,7 %
4,8 %
71,6 %
24,0 %
-18,4 %
-6,5 %

-5 705 356
-1 474 788
-2 467 255
-305 937
-1 382 401
-464 064
-181 730
-11 981 531

-5 715 990
-1 475 531
-2 359 336
-317 718
-1 292 591
-456 740
-176 225
-11 794 131

-10 634
-743
107 919
-11 781
89 810
7 324
5 505
187 400

0,2 %
0,1 %
-4,4 %
3,9 %
-6,5 %
-1,6 %
-3,0 %
-1,6 %

TOIMINTAKATE

-9 971 762

-9 914 019

57 743

-0,6 %

Verotulot ja -kulut
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus
Verotuskulut
Keskusrahastomaksu
Eläkerahastomaksu

10 447 658
1 285 556
-176 000
-530 311
-530 311

10 413 626
1 285 816
-187 736
-541 626
-541 626

-34 032
260
-11 736
-11 315
-11 315

-0,3 %
0,0 %
6,7 %
2,1 %
2,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

150 000

150 000

0

0,0 %

VUOSIKATE

674 830

664 435

-10 395

-1,5 %

-680 000

-660 000

20 000

-2,9 %

TILIKAUDEN TULOS

-5 170

4 435

9 605

-185,8 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys
(+)

14 000

11 000

-3 000

-21,4 %

8 830

15 435

6 605

74,8 %

Toimintakulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
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Tulojen jakautuminen - TA 2021
2%1%

5%
Kirkollisvero

7%
9%

Valtionrahoitus
Toimintatuotot
Vuokratulot
Rahoitustuotot

76 %

Muut tulot

Kulujen jakautuminen - TA 2021
4%

2%

2 %1 %
Henkilöstökulut

8%

Palvelujen ostot

10 %

55 %

Tarvikkeet ja tavarat
Keskusrahastomaksut
Avustukset
Vuokrat

18 %

Verotuskulut
Muut toimintakulut
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V INVESTOINTIOSA
Seurakuntayhtymän investointiraja on 10.000 euroa.

HANKKEET / INVESTOINNIT 2021
SEURAKUNTANEUVOSTOJEN ESITYKSET VUODELLE 2021
Hämeenlinna-Vanaja:
Hämeenlinnan kirkon kiinteä striimauskalusto ja laajennettu äänentoisto
Hämeenlinnan kirkon rakennushistoriallinen selvitys
Lammi:
Lammin pappilan purku
Lammin uuden seurakuntatalon suunnittelu
Kaunisniemen leirikeskuksen päärakennuksen salin ja ikkunoiden sekä ulko-ovien uusiminen
Hauho:
Hautausmaan laajennuksen suunnittelu
Hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu (ja leikkuuhuoneen purku)
Siunauskappelin ulkoseinien korjaaminen
Pappilarakennuksen maalaus
Kirkon ikkunapuitteiden korjaus ja maalaus
Punaisen tuvan kunnostaminen kesäkäyttöön
Kirkon äänentoiston uusiminen
Kalvola:
Kalvolan kirkon uudet virtuaaliurut
YHTEENSÄ

90 000
40 000
100 000
300 000
20 000
5 000
12 000
30 000
50 000
50 000
8 000
10 000
60 000
775 000

ESITYKSET KIINTEISTÖIHIN VUODELLE 2021
LVIS-teknisiä korjauksia eri kiinteistöissä
Vanajan kirkon kellotapulin maalaus
Vanajan kirkon lattian maalaus
Kirkkojen kalustemuutokset sakastit: uusia säilytyskalusteita ja muut kalustehankinnat
Arvo- ja käyttöesineistön inventointi Hämeenlinna-Vanaja, Kalvola rakennukset
Seurakuntayhtymän ympäristödiplomin haun valmistelu
Syöksynsuun leirikeskuksen huoltomaalaus, vanha osa
Syöksynsuun leirikeskuksen kehittämishankkeen aloittaminen (työryhmä)
Poltinahon ja Keskussrktalon kuntotutkimukset sekä muiden rakennusten kuntoarviot ja
kunnossapitosuunnitelmat
Kiinteistöjen ruohonleikkuukaluston uusiminen
Lintukodon keittiön uusi astianpesukone
Kameravalvonnan laitteistopäivitykset

100 000
45 000
12 000
15 000
16 000
13 000
9 000
20 000

YHTEENSÄ

393 000

125 000
8 000
10 000
20 000

ESITYKSET HAUTAUSMAIHIN VUODELLE 2021
Huonokuntoisten puiden kaataminen eri hautausmailta
Ahveniston ja Vuorentaan hautausmaiden huoltoalueiden aidat
Vanajan hautausmaan aluevalaisun suunnittelua ja uusintaa
Ahveniston ja Kalvolan hautausmaille uusia valaisimia
Päältäajettavat ruohonleikkurit ja hiekoitin
Pienkoneet, työkalut ja muut hankinnat
Vanajan hautausmaan laajennus

50 000
32 000
15 000
20 000
30 000
25 000
100 000

YHTEENSÄ

272 000
KAIKKI YHTEENSÄ

1 440 000

27

VI RAHOITUSOSA
Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen.

RAHOITUSLASKELMA
Vuosikate

TA 2020

TA 2021

674 830

664 435

0

0

674 830

664 435

Investointimenot

-824 000

-1 440 000

Varsinaisen toim. ja invest. rahavirta

-149 170

-775 565

RAHAVAROJEN MUUTOS

-149 170

-775 565

Satunnaiset erät
TULORAHOITUS
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VII TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023
KÄYTTÖTALOUSOSA
Käyttötalousosa sisältää toiminnan nettomenot. Toimintakatteen laskennassa vuosille 2022-2023 on
lähdetty samoista periaatteista kuin vuoden 2021 talousarvion laadinnassa.
TOIMINTAKATE 2021-2023

TA 2021

TS 2022

TS 2023

-4 672 081

-4 639 498

-4 593 098

Lammin seurakunta

-654 389

-649 825

-643 326

Hauhon seurakunta

-367 965

-365 399

-361 744

Kalvolan seurakunta

-343 891

-341 493

-338 077

Seurakuntayhtymä

-3 875 693

-3 848 664

-3 810 173

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ

-9 914 019

-9 844 878

-9 746 420

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

TULOSLASKELMAOSA
Tuloslaskelmaosa etenee käyttötalousosan toimintakatteesta vuosikatteeseen ja tilikauden
yli/alijäämään. Verotuloennusteissa on käytetty tuloveroprosenttia 1,30.
TULOSLASKELMA 2021-2023

TA 2021

TS 2022

TS 2023

TOIMINTAKATE

-9 914 019

-9 844 878

-9 746 420

Verotulot
Valtionrahoitus
Verotuskustannukset
Keskusrahastomaksut
Eläkerahastomaksu
Rahoitustuotot ja -kulut

10 413 626
1 285 816
-187 736
-541 626
-541 626
150 000

10 309 490
1 285 900
-188 000
-536 210
-536 210
150 000

10 206 395
1 286 700
-189 500
-530 848
-530 848
150 000

664 435

640 092

645 480

-660 000

-690 000

-730 000

4 435

-49 908

-84 520

Varausten muutos

11 000

11 500

12 000

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

15 435

-38 408

-72 520

VUOSIKATE
Poistot
TILIKAUDEN TULOS

29

VIII

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION SITOVUUSTASO
Talousarvion sitovuustaso on seurakunnallisessa toiminnassa seurakuntataso Hauhon, HämeenlinnaVanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnissa. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä sitovuustaso on
pääluokkataso (1 hallinto, 4 hautatoimi, 5 kiinteistötoimi). Kustannusten sisäiset erät eivät ole sitovia.

VAROJEN KÄYTTÄMINEN
1. Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa yhteisen kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää
muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on yhteiseltä kirkkovaltuustolta anottava oikeutta sen ylittämiseen tai, jos esiintyy kokonaan uusi meno, jota ei voi siirtää
seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä käsiteltäväksi, anottava määräraha sitä varten.
Kaiken seurakuntien taloudenhoitoon liittyvän rahaliikenteen tulee kulkea kirjanpidon kautta.
Rahaliikenteen hoidossa on pyrittävä toteuttamaan kirjanpidon bruttoperiaatetta: minkään toiminnan
tuloja ei saa vähentää sen menoista eikä päinvastoin. Tulot ja menot on pidettävä erillään ja kirjattava
bruttomääräisinä.
2. Varojen käytössä on noudatettava taloudellisuutta ja säästäväisyyttä. Määrärahoja käyttävät henkilöt
ovat velvollisia tuntemaan talousarvion ja sen käyttöön liittyvät määräykset.
3. Jos talousarviossa on myönnetty pienempi määräraha kuin mitä asianomainen on anonut tai
ehdottanut, määrärahan käyttäjä on velvollinen suunnittelemaan toiminnan siten, että se voi tapahtua
myönnetyn määrärahan puitteissa.
4. Ostoja ja hankintoja suorittaessa ostolaskut on osoitettava Kirkon palvelukeskukseen, Hämeenlinnan
seurakuntayhtymä, ++2024++, PL 378, 00026 Basware. Lisäksi tilaajatiedoissa on mainittava tilaajan,
työalan tai seurakunnan nimi.
5. Hankinnat on suoritettava huolellisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Suuret hankinnat on
suoritettava hankinta-ohjetta ja tarjouspyyntömenettelyä noudattaen.

LASKUJEN HYVÄKSYMINEN
Seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen ja lähes kaikki
laskut kiertävät sähköisesti. Ostolaskut kiertävät tarkastajan ja hyväksyjän kautta, lisäksi ostolaskujen
maksuunpanija hyväksyy ostolaskut maksuun. Hyväksyjä määrittää laskun tarkastajan yhteistyössä
taloustoimiston kanssa ja vastaa laskun merkinnöistä. Maksuunpanijana toimii kaikissa ostolaskuissa
talousjohtaja.
Ostolaskujen tarkastuksessa on erityinen huomio kiinnitettävä siihen, että tavaran tms. käyttötarkoitus
on selvästi todettavissa ja laskussa on viitetietona tavaran ostajan tiedot. Ellei lasku tai siihen liittyvä
lähetyslista itsessään sisällä riittävää selvitystä, on hankinnan suorittaja tai laskun hyväksyjä velvollinen
laatimaan sellaisen selvityksen, että ulkopuolinenkin voi vaikeuksitta käyttötarkoituksen todeta (esim.
tarjoiluun osallistuneet, tilausajomatkan tarkoitus jne).
Laskun hyväksyjä (työalan johtava viranhaltija) vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta. Hyväksyjän tulee varmistua, että käytettävissä oleva määräraha ei ylity. Taloustoimisto raportoi kuukausittain työaloja
taloustilanteesta.
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OSTOLASKUT

HYVÄKSYJÄ

Hauhon seurakunta

Tapani Vanhanen

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö
Lapsi- ja nuorisotyö

Kimmo Reinikainen
Heikki Toivio
Juha Harmaala, Markku
Ihander, Kaisa Nurmi
Virpi Kylmälahti
Timo Korpinen
Jukka Lehto
Mika Juppala
Henna Ahlfors

Diakonia
Perheneuvonta
Sairaalasielunhoito
Lähetys- ja aikuistyö
Viestintä
Kalvolan seurakunta

Kalle Roine

Lammin seurakunta

Heli Ulvinen

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä
Kiinteistötoimi
Hautaustoimi
Talous- ja henkilöstöhallinto

Kai Kauppinen
Eija Rantala
Teija Marjamäki
Hanna Pääkkönen, Ville
Lehtonen

MATKALASKUT

HYVÄKSYJÄ

Hauhon seurakunta
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta

Tapani Vanhanen
Hanna-Leena
Kevätsalo-Vuorio
Kalle Roine
Heli Ulvinen
Kai Kauppinen

Kalvolan seurakunta
Lammin seurakunta
Hämeenlinnan seurakuntayhtymä

Palkkaluettelot ja tilapäispalkkiot (luento-, asiantuntija-, esiintymispalkkiot ym.) hyväksytään
soveltaen edellä olevaa hyväksymismenettelyä.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja hyväksyy kirkkoherrojen ja Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan johtoryhmien puheenjohtajien laskut. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja
talousjohtajan laskut hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Tilikauden aikana tapahtuvat muutokset laskujen hyväksyjien osalta vahvistaa talousjohtaja.

