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104 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

105 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina
29.11.2021. Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
5 §:n mukaan esityslista on toimitettava viimeistään kaksi päivää ennen
kokousta.
Yhteisen kirkkovaltuuston 17.6.2021 hyväksymä ja Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin 18.8.2021 vahvistama Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö mahdollistaa sähköiset kokoukset sekä
sen, että kokouskutsu ja esityslista voidaan lähettää sähköisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös:

106 §
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:

107 §
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:
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108 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen kuukausiraportti 10 / 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A8 / 2021
Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 6 / 2021
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 9-10 / 2021
Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 9 / 2021
Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 7 / 2021
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistio 13 / 2021
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
109 §
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään
viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Vt. talousjohtajan
päätökset numerot 45-50 / 2021 ovat nähtävillä kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
Päätös:

110 §
Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne
Liitteenä 1 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 30.11.2021 ja liitteenä 2
sijoitustilanne 31.10.2021. Alustava tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.11.2021
esitellään kokouksessa.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
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111 §
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024
Yhteinen kirkkoneuvosto 4 / 26.8.2021 / § 55 / Seurakuntayhtymän talousarvion 2022
laadintaohje
Talousarvion valmistelussa viime vuosina on lähdetty ajatuksesta, että talousarvioraamissa
seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen tulisi olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen.
Keskusseurakuntatalon väistötilojen vuokraaminen aiheuttaa merkittävän
vuokrauskustannusten nousun vuodelle 2022, joita ei pystytä kiinteistötoimen
käyttötalousosan osalta kattamaan. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2022 päätyy
70.142 euron alijäämään (vuoden 2021 budjetoitu ylijäämä 15.435 euroa).
Seurakunnille talousarvion 2022 määrärahat jaetaan jäsenmäärien suhteessa ja eri
toimintaan tarkoitetut määrärahat pysyvät lähes vuoden 2021 talousarvion tasolla
(yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa).
Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia.
Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns.
rakennemuutostukea 80.000 euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen.
Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien
korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan.
Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella.
Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 10.434.483 (10.413.626) euroa.
Valtionrahoitusta ennustetaan kertyvän 1.287.939 (1.285.816) euroa. Näiden osalta tuloja
siis arvioidaan kertyvän yhteensä 11.722.422 (11.699.442) euroa. Kirkollisverotulojen
ennakoidaan laskevan vuoden 2020 toteutuneesta verotuksesta n. 4,0 %. Lisäksi
talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän 150.000 (150.000) euroa.
Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän 100.000 (100.000).
Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilökunnan lukumäärä
ei kasva. Keväällä 2020 hyväksytyn kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat elokuun 2020 alussa 1,5 % ja tuntipalkat 1,4 %.
Sopimustarkistus nosti palkkoja vuonna 2021 siten, että toukokuun alussa yleisen
palkkausjärjestelmän peruspalkat nousivat 1,9 % ja tuntipalkat 1,6 %. Virka- ja
työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2022 ja vuonna 2022 palkkojen arvioidaan
nousevan noin 1,0 %.
Vuoden 2022 talousarviossa suorituslisään varataan 1,1 % (eli noin 50.000 euroa) yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä
prosenttiosuus on sama kuin vuonna 2021.
Liitteenä 4 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa on mukana laatimisaikataulu,
valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2022 talousarvion raamiksi,
käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2022 sekä toimintakate per seurakuntalainen
vuodelle 2022.
Talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja vahvistaa liitteen 4 mukaisen vuoden 2022
talousarvion laadintaohjeen.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
Asiasta käydyssä keskustelussa yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että jatkossa alijäämäisiä
talousarvioesityksiä on pyrittävä välttämään.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 11.11.2021 / § 91 / Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024
Kokouksissaan syys-lokakuun 2021 aikana ovat yhtymän seurakunnat sekä kiinteistö- ja
hautaustoimen johtokunta valmistelleet ja osaltaan hyväksyneet tulevien vuosien toiminta- ja
taloussuunnitelmat. Niistä on koottu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024.
Talousarvion laadinnassa pohjana on ollut yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessaan
26.8.2021 § 55 vahvistama budjettiraami. Talousarvion laadinnan keskeiset perusteet ovat
seuraavat:
1) Toimintayksiköiden määrärahat pysyvät edellisten vuosien tasolla.
2) Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia.
Pienemmille seurakunnille jaetaan tukea 80.000 euroa.
3) Tuloveroprosentti on 1,30 % (vahvistettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa
23.9.2021).
4) Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja on talousarviossa huomioitu siten,
että määrärahavarauksia on Lammin seurakuntatalon rakentamiseen 3.500.000 euroa,
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan uuden seurakuntatalon suunnitteluun ja
rakennuttamiseen 1.500.000 euroa sekä Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen
rakentamiseen 200.000 euroa. Muiden mahdollisten hankkeiden rahoitus päätetään
erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy. Ehdotetut
investoinnit ja hankkeet vuodelle 2022 ovat 6.788.500 euroa.
Liitteenä 6 on investoinnit ja hankkeet vuodelle 2022, jotka kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 2.11.2021, lukuun ottamatta ICT-hankintoja,
jotka on lisätty listalle hallinnon esityksenä.
Liitteenä 7 on toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee antaa
lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja toimintasuunnitelmista ennen
kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta kokouksessaan 16.12.2021 (KJ
10:14).
****
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen vt. talousjohtaja antoi muutetun päätösesityksen.
Vt. talousjohtajan muutettu päätösesitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi liitteen 7 mukaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2022
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024.
Investointiosa hyväksytään ehdollisena, eli investointilistan kohteiden hankkeet, jotka
ovat kiinteistöstrategiassa heti luovuttavien tai keskipitkällä aikavälillä luovuttavien
listalla, pitää vielä ennen toteuttamistaan hyväksyttää kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnalla.
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Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää liitteen 7 mukaisen asiakirjan edelleen
seurakuntaneuvostoille lausunnon antamista varten. Seurakuntaneuvostojen tulee
antaa lausunto Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talousarviosta ja
toimintasuunnitelmista ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen asiasta
kokouksessaan 16.12.2021 (KJ 10:14).

Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hämeenlinna-Vanajan (18.11), Kalvolan (18.11.) Hauhon (24.11.) ja Lammin
(24.11.) seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat kokouksissaan käsitelleet
vuoden 2022 toimintasuunnitelman sekä talousarvion ja puoltavat sen
hyväksymistä.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
a) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että saadut seurakuntaneuvostojen
lausunnot puoltavat vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion
hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.
b) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto:
1. vuoden 2022 talousarvion osalta:
1.1. hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja vahvistaa
seurakuntien ja yhtymän työmuotojen tavoitteet sitovina noudatettaviksi,
1.2. hyväksyy talousarvion vuodelle 2022, jossa käyttötalousosan
toimintakate on –10.082.266 euroa, tuloslaskelmaosassa tilikausi jää
alijäämäiseksi 84.240 euroa ja investointiosassa investoinnit ovat
6.788.500 euroa. Investointiosa hyväksytään ehdollisena, eli
investointilistan kohteiden hankkeet, jotka ovat kiinteistöstrategiassa heti
luovuttavien tai keskipitkällä aikavälillä luovuttavien listalla, pitää vielä
ennen toteuttamistaan hyväksyttää kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunnalla,
1.3. oikeuttaa yhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon ja sen
perusteluihin mahdollisesti tarvittavat oikaisuluonteiset paino- ja
laskentateknilliset korjaukset,
2. vuosien 2023 – 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman osalta:
2.1. hyväksyy vuosien 2023 – 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman.
Päätös:
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112 §
Seurakuntatalojen (Keskusseurakuntatalo ja Poltinahon seurakuntatalo) tilojen ja
toimintojen uudelleenjärjestelemiseksi laadittava tarveselvitys
Yhteinen kirkkovaltuusto 1 / 24.9.2020 / § 9
Konsultti RH OY / Riku Hyttinen on laatinut Poltinahon uuden seurakuntatalon
tavoitehintalaskelmat kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan toukokuussa hyväksymän
tilaluettelon mukaisesti. Pihapysäköinti vaihtoehdossa uuden seurakuntatalon tavoitehintaarvio on 14.871.000 euroa (liite 6) ja pysäköintihalli vaihtoehdossa vastaavasti 16.816.000
euroa (liite 7). Tilaohjelma on liitteenä 8.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtaja Hannu Fagerlund esittelee annetun
aineiston kokouksessa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi ennen keskustelua muutetun
päätösesityksen.
Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:
1. Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen
tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmässä tulee olla edustus
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä, HämeenlinnaVanajan seurakuntaneuvostosta, yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä asiantuntijaosaamista
tilakysymysten ratkaisemisesta. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa HämeenlinnaVanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja
seurakuntayhtymän voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeen
kustannukset kuntotutkimusten kautta.
Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tehtävänannon
mukaisen etenemisaikataulun seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.
Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun aikana puheenjohtajan muutettu päätösesitys sai usean
valtuutetun kannatuksen. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Sara Kaloinen esitti
puheenjohtajan muutettuun päätösesitykseen lisäyksenä Poltinahon- ja
Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen markkinahinnan selvittämistä. Antti Ahonen kannatti
esitystä.
Puheenjohtaja antoi keskustelun jälkeen uuden muutetun päätösesityksen, johon on lisätty
kohta 3.
Puheenjohtajan uusi muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto käy läpi laaditun Poltinahon uuden seurakuntatalon tilaohjelman ja
tavoitehintalaskelmat. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että päätös tilojen sijainnin osalta
avataan ja tutkitaan uudelleen sekä vaihtoehtojen lisääntymisen että muuttuneen ajattelun
myötä.
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Lisäksi Yhteinen kirkkovaltuusto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavat tehtävät:
1. Asettaa työryhmän laatimaan suunnitelman Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen
tilojen ja toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmässä tulee olla edustus
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä, HämeenlinnaVanajan seurakuntaneuvostosta, yhteisestä kirkkoneuvostosta sekä asiantuntijaosaamista
tilakysymysten ratkaisemisesta. Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa HämeenlinnaVanajan strategiassa esitettyyn ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja
seurakuntayhtymän voimassa olevasta kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
2. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon kiinteistöjen korjaustarpeen
kustannukset kuntotutkimusten kautta.
3. Selvittää Poltinahon - ja Keskusseurakuntatalon markkinahinnan tarkoituksenmukaisessa
vaiheessa.
Yhteinen kirkkovaltuusto pyytää yhteistä kirkkoneuvostoa esittämään tehtävänannon
mukaisen etenemisaikataulun seuraavassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa.
Päätös:
Puheenjohtajan uusi muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 3.12.2020 / § 87
Syyskuun valtuuston kokouksen jälkeen valmistelua ja keskustelua asetettavasta
työryhmästä on käyty mm. Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouksissa,
kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouksessa ja seurakuntayhtymän johtoryhmän
kokouksissa. Keskusteluissa on noussut esille pieni, tehokas mutta kuitenkin laaja-alaista
kokonaisnäkemystä edustava työryhmä. Tämän perusteella työryhmän kokoonpanoksi
esitetään kahdeksaa (8) varsinaista jäsentä edustaen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan ja
seurakuntayhtymän työntekijöitä, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostoa, yhteistä
kirkkoneuvostoa sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaa. Työryhmän varsinaisiin
jäseniin tulee kuulua myös yksi asiantuntijajäsen. Varsinaisten jäsenten lisäksi työryhmällä
on mahdollisuus kutsua kokouksiinsa lisää asiantuntijoita ja henkilöstöä tarpeen mukaisesti.
Työryhmän tulee perustaa suunnitelmansa Hämeenlinna-Vanajan strategiassa esitettyyn
ajatteluun toiminnan vaatimista tiloista ja seurakuntayhtymän voimassa olevasta
kiinteistöstrategiasta nouseviin reunaehtoihin.
Vuoden 2021 talousarvioon on Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon
kuntotutkimusten tekemiseen varattu määrärahaa 80.000 euroa. Näiden tekemiseen,
sisäilmatutkimuksen analysointiin ja loppuraportin tekemiseen arvioidaan kuluvan 2-3
kuukautta aloittamisesta. On tärkeää, että kuntoarvioiden tekeminen käynnistetään
pikaisesti.
Työryhmä työskentelylle varataan kevätkausi ja alkusyksy 2021. Väliraportti työstä annetaan
yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 (esitellään edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle
23.9.2021) ja tavoitteena on saada työ valmiiksi viimeistään joulukuun 2021 alkuun
mennessä. Kysymys Hätilän seurakuntatalon tulevaisuudesta on kytkettävä oleelliseksi
osaksi työryhmän työtä samoin kuin kysymykset kaikkien muidenkin tilojen sijaintipaikoista.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. nimeää kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään koskien Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntatalojen tilojen ja toimintojen uudelleen järjestelyä kaksi (2) jäsentä
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, kaksi (2) jäsentä yhteisestä
kirkkoneuvostosta, yhden (1) jäsenen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta, yhden
(1) jäsenen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstä, yhden (1) jäsenen
seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä yhden (1) asiantuntijajäsenen
2. nimeää työryhmän puheenjohtajan
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3. päättää, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten
hankinta käynnistetään mahdollisimman nopeasti
4. päättää, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.8.2021.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. nimesi kahdeksan (8) jäseniseen työryhmään jäseniksi Erkki Alasen ja Timo Kauniston
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvostosta, Riitta Hietasen ja Iija Filenin yhteisestä
kirkkoneuvostosta, Hannu Fagerlundin kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnasta,
Kimmo Reinikaisen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan henkilöstöstä, Ville Lehtosen
seurakuntayhtymän henkilöstöstä sekä Jarmo Kulmalan asiantuntijajäseneksi
2. nimesi työryhmän puheenjohtajaksi Riitta Hietasen
3. päätti, että Poltinahon seurakuntatalon ja Keskusseurakuntatalon kuntotutkimusten
hankinta käynnistetään mahdollisimman nopeasti
4. päätti, että väliraportti työryhmän työskentelystä käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessa 26.8.2021.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä on työskennellyt ahkerasti
laatiessaan suunnitelmaa Hämeenlinnan-Vanajan seurakuntatalojen tilojen ja
toimintojen uudelleen järjestämisestä. Työryhmä esitteli väliraporttinsa
yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.8.2021 sekä yhteiselle kirkkovaltuustolle
23.9.2021.
Työryhmä näkee, että toiminnan lähtökohta konkretisoituu HämeenlinnaVanajan seurakuntaneuvoston lausunnossa tilasuunnitelmasta (koko
lausunto liitteenä 3). Seurakuntaneuvoston lausuntoon on vaikuttanut
seurakuntaneuvoston asettaman tila-ajatteluryhmän raportti. Lausunnon
tiivistelmä on seuraava: ”Tilatarvetyöryhmä on etsinyt ratkaisua yhden tai
kahden tilan malliin ja tilojen sijaintiin. Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvosto toteaa edellä sanotun perusteella, että tavoitteen tulee
olla yksi yhteinen tila, jossa sekä koko seurakunnan työntekijät että yhtymän
työntekijät työskentelevät samassa paikassa. Vapaaehtoisten ja osallistuvien
seurakuntalaisten kokoavat tilat pitäisi voida valtaosaltaan sijoittaa samaan
paikkaan. Tilojen tulee olla yhteiskäyttöisiä.
Tilojen läheisyys siellä missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat on merkittävää.
Sellaisesta paikasta käsin avautuvat mahdollisuudet myös keskeisten
ulkotilojen haltuunottamiselle. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä
kokoavan toiminnan edellytyksiä. Tila keskustan läheisyydessä luo
paremmat edellytykset toiminnalle.
Ekologisuus, muunneltavuus, yhteiskäyttöisyys ja taloudellisuus ovat
merkittävässä roolissa. Tiloista on voitava luopua käytön vähetessä. Tilojen
on oltava työn tekemiselle turvallisia. Tilan koko on mitoitettava oikein. Tilan
olisi oltava pääosin omassa omistuksessa.”
Työryhmä on tehnyt työnsä siihen asti, mikä on tällä hetkellä mahdollista.
Työryhmästä riippumattomista syistä niin aikataulu- kuin kustannusasiat ovat
vielä osittain avoimia.
Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.
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Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntatalon sijainnista ja pyytää työryhmää jatkamaan vielä aikataulun
ja kustannusten selvittämistä. Sekä pyytää yhteiseltä kirkkovaltuustolta
lisäaikaa maaliskuun loppuun saakka näiden asioiden selvittämiseksi.
Päätös:

113 §
Talous- ja hallintojohtajan viran vaalin valmistelu
Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 30.9.2021 / 76 § / Talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi
julistaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luvun 9 § 7 mom. mukaan yhteisen
kirkkoneuvoston tehtävänä on valmistella talousjohtajan virkavaali yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi.
Talousjohtaja Kai Kauppisen irtisanouduttua Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
talousjohtajan virasta15.9.2021 alkaen talousjohtajan virka tuli avoimeksi.
Talousjohtajan viran avaamisesta yhteinen kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun
kokouksessaan 26.8.2021 § 63 ja yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 23.9.2021 § 40.
Viimeksi mainitussa kokouksessa yhteinen kirkkovaltuusto kehotti yhteistä kirkkoneuvostoa
ryhtymään toimenpiteisiin talousjohtajan viran haettavaksi julistamiseksi. Talousjohtajan
virkanimike muutetaan talous- ja hallintojohtajaksi.
Talous- ja hallintojohtajan vastuualue kattaa talous- ja henkilöstöhallinnon, yleishallinnon,
tietohallinnon, kiinteistötoimen ja hautaustoimen sekä projektihallinnon. Talous- ja hallintojohtajan
tehtävänä on johtaa ja kehittää sekä vastata seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstöhallinnosta,
tietohallintopalveluista sekä sijoitustoiminnasta ja omaisuuden hoidosta. Hän toimii
talouspäällikön, henkilöstöpäällikön, kiinteistöpäällikön, hautaustoimen päällikön ja
projektipäällikön lähiesimiehenä. Tehtäviin kuuluu myös mm. toimia seurakunnan palkkaasiamiehenä sekä hallinnon kokouksissa esittelijänä ja tarvittaessa sihteerinä.
Talous- ja hallintojohtaja on mukana yhtymän kiinteistöhankkeissa ja valvoo kiinteistöstrategian
jalkauttamista. Hän on yksi seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenistä. Työn kuvaan kuuluu
yhteistyö yhtymän seurakuntien kirkkoherrojen ja työntekijöiden kanssa sekä toimia tarvittaessa
seurakuntayhtymän edustajana.
Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalla tulee olla kokemusta talouden
johtamistehtävistä, hyvä talouden osaaminen ja laskentatoimen tuntemus sekä hyvä
seurakuntahallinnon tai julkishallinnon tuntemus. Lisäksi häneltä edellytetään hyviä
henkilöstöjohtamisen taitoja, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä vankkaa esimieskokemusta.
Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran
palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoitteluryhmän J50 mukaan.
Lopullinen palkka määräytyy valitun henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella. Virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Talous- ja hallintojohtajalla on kirkon virka- ja
työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika. Virka täytetään sopimuksen mukaan.
Puheenjohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa talous- ja hallintojohtajan viran haettavaksi (vaativuusryhmä J50)
tiistaihin 2.11.2021 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä
seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie fi:ssa, Kirkko HR ja TE-palveluissa
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(mol.fi). Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virka täytetään mahdollisimman pian,
sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös palkkatoivomuksensa.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ja valtuuttaa työryhmän valmistelemaan viran täyttämisen ja
tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Kyseiseen työryhmään nimetään yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aulis
Ansaharju, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen sekä kirkkoherrat
Tapani Vanhanen, Kimmo Reinikainen ja Kalle Roine.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hakuilmoitus julkaistiin Hämeen Sanomissa, Kotimaa-lehdessä sekä
seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie fi:ssa,
Kirkko HR ja TE-palveluissa (mol.fi).
Määräaikaan 2.11.2021 mennessä hakemuksen talous- ja hallintojohtajan
virkaan jätti 16 hakijaa.
Valmistelutyöryhmä - yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terhi
Sortila, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aulis Ansaharju,
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen sekä
kirkkoherrat Tapani Vanhanen, Kimmo Reinikainen ja Kalle Roine – kävivät
kokouksessaan kaikkien 16 hakijan hakemukset läpi ja päättivät valita
haastatteluun yhteensä viisi hakijaa.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta jääväsi itsensä edellä
mainitusta valmistelutyöryhmän kokouksesta sekä viran täytön koko
valmisteluprosessista.
Haastattelut suoritettiin pe 5.11.2021 (kolme hakijaa) ja ke 10.11.2021 (kaksi
hakijaa). Haastattelujen ja hakemusten perusteella valmistelutyöryhmä päätti
lähettää neljä hakijaa henkilöarviointiin.
Henkilöarvioinnit toteutti Eezy Personnel viikkojen 46 ja 47 aikana.
Yksi haastatelluista perui hakemuksensa talous- ja hallintojohtajan virkaan
haastattelun jälkeen. Hakemuksensa perumisen teki myös yksi
henkilöarviointiin lähetetyistä hakijoista ennen arvioinnin tekemistä.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan jääviyden aiheuttaneen hakijan
vetäydyttyä talous- ja hallintojohtajan viran hakijoista Antti Hietan jääviys
poistui ja hän palasi takaisin viran täytön valmisteluprosessiin.
Tero Hassinen Eezy Personneliltä saapui kertomaan henkilöarviointien
tulokset valmistelutyöryhmälle pe 26.11.2021.
Valmistelutyöryhmä toteaa, että talous- ja hallintojohtajan viran hakijoissa oli
useita haun kriteerit täyttäviä. Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen
haastattelujen ja haastatelluista saatujen henkilöarviointien perusteella
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous- ja hallintojohtajan virkaan KTM
Ville Lehtosta. Lehtosen kohdalla henkilöarviointien tulokset vastasivat
parhaiten valmistelutyöryhmän näkemyksiä. Henkilöarvioinnissa tutkittu
kykyrakenne oli hakijoista Ville Lehtosella kokonaisuudessaan vakuuttavin.
Saadut hakemukset, tiivistelmä kaikista virkaa hakeneista ja
henkilöarvioinnin tietosuojatut raportit ovat nähtävillä kokouksessa.
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Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi esittelyn talous- ja hallintojohtajan vaalin
valmisteluprosessin kulusta,
2. kehottaa yhteistä kirkkovaltuustoa suorittamaan talous- ja hallintojohtajan
vaalin,
3. esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee talous- ja hallintojohtajan virkaan
KTM Ville Lehtosen.
Virka tulee vastaanottaa sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.
Viran palkkaus määräytyy kirkon virka- ja työehtosopimuksen
hinnoittelutyöryhmän J50 mukaan. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden
koeaika ja hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan. Talous- ja hallintojohtajalla on kirkon virka- ja
työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika.
Päätös:

114 §
Henkilöstöpäällikön viran vaali
Yhteinen kirkkoneuvosto 5 / 30.9.2021 / § 77
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luvun 9 § mukaan yhteinen kirkkovaltuusto
on siirtänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päätösvallan ottaa ja irtisanoa
seurakuntayhtymän talous- ja henkilöstötoimiston vakituiset viranhaltijat ja
työsopimussuhteiset työntekijät. Henkilöstöpäällikkö on irtisanoutunut ja virka tulee
avoimeksi 1.10.2021 alkaen.
Kelpoisuusehtona henkilöstöpäällikön virkaan on soveltuva korkeakoulututkinto tai
vankalla työkokemuksella saadut vastaavat tiedot. Edellytämme työkokemusta
henkilöstöhallinnon tehtävistä (palkanlaskenta, henkilöstötilinpäätöksen laadinta,
raportointi, henkilöstön koulutus ja neuvonta, työterveysyhteistyö, eläkelaitosyhteistyö)
ja arvostamme esimieskokemusta. Julkishallinnon henkilöstöhallinnon tehtävien
kokemus ja osaaminen luetaan hakijalle eduksi. Viran vaativuusryhmä on 602. Virkaan
valitun tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja hänen tulee
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja nimeää joukostaan
luottamushenkilön mukaan valintaryhmään.
Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa henkilöstöpäällikön (vaativuusryhmä 602) viran
haettavaksi tiistaihin 2.11.2021 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa,
Kotimaa –lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori /
Oikotie.fi:ssa ja TE-palveluissa (mol.fi). Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa nimetyn
yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan,
kirkkoherra Heli Ulvisen ja vt. talousjohtaja Ville Lehtosen valmistelemaan viran
täyttämisen ja tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä
voidaan käyttää asiantuntija-apua. Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla.
Virka täytetään mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös
palkkatoivomuksensa.
****
Vt. talousjohtaja antoi asian suullisen esittelyn yhteydessä muutetun päätösesityksen.
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Vt. talousjohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja nimeää joukostaan
luottamushenkilön mukaan valintaryhmään.
Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa henkilöstöpäällikön (vaativuusryhmä 602) viran
haettavaksi tiistaihin 2.11.2021 mennessä ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomissa,
Kotimaa –lehdessä sekä seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori /
Oikotie.fi:ssa ja TE-palveluissa (mol.fi). Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa nimetyn
yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan,
kirkkoherra Heli Ulvisen, seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsenen Hanna-Leena
Kevätsalo-Vuorion ja vt. talousjohtaja Ville Lehtosen valmistelemaan viran täyttämisen
ja tekemään esityksen virkaan sopivimmasta henkilöstä. Valintatyössä voidaan käyttää
asiantuntija-apua. Virkasuhde täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Virka täytetään
mahdollisimman pian, sopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös
palkkatoivomuksensa.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi joukostaan
Heikki Lindrothin mukaan valintaryhmään.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hakuilmoitus julkaistiin Hämeen Sanomissa, Kotimaa –lehdessä sekä
seurakuntayhtymän verkkosivuilla, Kirkon työpaikkatori / Oikotie.fi:ssa,
KirkkoHR ja TE-palveluissa (mol.fi).
Määräaikaan 2.11.2021 klo 15.00 mennessä hakemuksen
henkilöstöpäällikön virkaan jätti 18 hakijaa.
Valmistelutyöryhmä – yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Heikki Lindroth,
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Heli Ulvinen,
seurakuntayhtymän johtoryhmän jäsen, HML-Vanajan hallintokappalainen
Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio ja vt. talousjohtaja Ville Lehtonen kävivät
kaikkien 18 hakijan hakemukset läpi to 4.11.2021 ja päättivät valita
haastatteluun yhteensä neljä hakijaa.
Haastattelut suoritettiin ma 15.11.2021. Haastattelujen ja hakemusten
perusteella valmistelutyöryhmä päätti lähettää kolme hakijaa
henkilöarviointiin.
Henkilöarvioinnit toteutti Eezy Personnel viikkojen 46 ja 47 aikana.
Yksi haastatelluista perui hakemuksensa henkilöstöpäällikön virkaan
henkilöarvioinnin jälkeen.
Tero Hassinen Eezy Personneliltä saapui kertomaan henkilöarviointien
tulokset valmistelutyöryhmälle pe 26.11.2021.
Valmistelutyöryhmä toteaa, että henkilöstöpäällikön viran hakijoissa oli
useita haun kriteerit täyttäviä. Valmistelutyöryhmä esittää suoritettujen
haastattelujen ja haastatelluista saatujen henkilöarviointien perusteella
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikön virkaan
kauppatieteiden maisteri Suvi Lainesaloa. Lainesalon kohdalla
henkilöarviointien tulokset vastasivat parhaiten valmistelutyöryhmän
näkemyksiä. Suvi Lainesalon vahvuuksina nähtiin julkishallinnon
henkilöstöhallinnon tehtävien kokemus, esihenkilökokemus,
korkeakoulututkinto ja lisäksi henkilöarvioinnin perusteella hyvällä tasolla
olevat kehittämisvalmiudet.
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Saadut hakemukset, tiivistelmä kaikista virkaa hakeneista ja
henkilöarvioinnin tietosuojatut raportit ovat nähtävillä kokouksessa.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi esittelyn henkilöstöpäällikön vaalin
valmisteluprosessin kulusta,
2. suorittaa henkilöstöpäällikön vaalin,
3. päättää, että virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika ja hänen on
ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan,
4. päättää, että viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen ja
5. valitsee kauppatieteiden maisteri Suvi Lainesalon henkilöstöpäällikön
virkaan ja päättää, että virka on vastaanotettava sopimuksen mukaan,
mahdollisimman pian.
Päätös:

115 §
Aloite Kalvolan seurakunnan liittämisestä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan
Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 11.11.2021 / § 97
Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 22.9.2021 §:ssä 73 tehnyt
aloitteen Kalvolan seurakunnan liittämisestä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan vuoden
2023 alusta. Liitoksen toteutuessa Kalvolan seurakunnan työntekijöistä tulisi HämeenlinnaVanajan seurakunnan työntekijöitä ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta vastaisi jatkossa
seurakuntatyön jatkumisesta ja toteutumisesta nykyisen Kalvolan seurakunnan alueella.
Seurakuntavaalit 2022 käydään tässä tapauksessa seurakuntaliitos huomioiden.
Kalvolan seurakuntaneuvoston aloite liitteenä 15.
Kirkkolain 13. luvun 1 §:n mukaan aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä
seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä
tuomiokapituli tai piispa. Kirkkojärjestyksen 13. luvun 1 §:n mukaan seurakuntaneuvoston
aloite lähetetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, jonka on lähettävä se tuomiokapituliin oman
lausuntonsa ohessa. Tuomiokapitulin on kuultava aloitteesta niiden seurakuntien ja
seurakuntayhtymien kirkkovaltuustoja, seurakuntaneuvostoja ja yhteisiä kirkkovaltuustoja,
joita ehdotettu seurakuntajaon muutos koskee. Kirkkojärjestyksen 13 luvun 2 §:n mukaan
tuomiokapituli voi määrätä yhden tai useamman selvitysmiehen tutkimaan aloitteessa
tarkoitettua seurakuntajaon muutosta ja tekemään siitä ehdotuksen. Tuomiokapituli toimittaa
aloitteen ja oman lausuntonsa aloitteesta kirkkohallitukselle, joka tekee asiasta lopullisen
päätöksen.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2. luvun 6 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on
valmisteltava seurakuntaneuvoston yhteiselle kirkkovaltuustolle osoittamat esitykset ja
aloitteet. Jos tällainen esitys koskee myös seurakuntayhtymän muita seurakuntia, niiden
seurakuntaneuvostoille on varattava tilaisuus antaa lausunto asiasta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan ja Lammin seurakuntien
seurakuntaneuvostoja antamaan lausuntonsa Kalvolan seurakunnan seurakuntaneuvoston
kokouksessaan 22.9.2021 tekemästä aloitteesta Kalvolan seurakunnan liittäminen
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Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan (liite 15). Edellä mainittujen seurakuntaneuvostojen
tulee lähettää lausuntonsa yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.11.2021 mennessä.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 24.11.2021
§:ssä 66 lausuntonaan seuraavaa: Hauhon seurakuntaneuvosto päätti
keskustelun jälkeen puoltaa Kalvolan seurakunnan liittämistä HämeenlinnaVanajan seurakuntaan, vaikka pitää sitä epäsuotuisana Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän kehityksen kannalta. Hauhon seurakunnan
seurakuntaneuvoston päätös liitteenä 4.
Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan seurakuntaneuvosto kokouksessaan
18.11.2021 §:ssä 173 totesi asian esittelyssä seuraavasti: HämeenlinnaVanajan seurakunta pitää Kalvolan seurakunnan aloitetta (liite
1) mielekkäänä. Liitoksella on saavutettavissa sekä taloudellisia että
toiminnallisia synergioita.
Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota siihen, että Kalvolan seurakunnan
seurakuntaneuvoston päätös ei ollut yksimielinen, vaikka eriäviä mielipiteitä
ei kirjattukaan. Liittymiseen liittyvissä keskusteluprosesseissa on
kiinnitettävä huomiota mahdollisimman laajaan liitoksen hyväksyntään
päättäjä- ja seurakunnan jäsenten tasolla. Seurakuntaneuvosto pitää
selvitysmiehen nimeämistä prosessiin välttämättömänä.
Lausuntonaan seurakuntaneuvosto päätti seuraavaa: Hämeenlinna-Vanajan
seurakunta pitää esitystä yhdistymisestä mielekkäänä. Seurakuntaneuvosto
ilmoittaa suostumuksensa liitosneuvottelujen aloittamiseen ja pyytää
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia nimittämään selvitysmiehen
liitosprosessin läpiviemiseksi. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan
seurakuntaneuvoston päätös liitteenä 5.
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan
24.11.2021 §:ssä 79 lausuntonaan seuraavaa:
Lammin seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Kalvolan seurakunnan
tekemää aloitetta Kalvolan seurakunnan liittämisestä Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaan vuoden 2023 alusta. Lammin seurakunta pahoittelee, että
pienten toimintamäärärahojen, kireän taloustilanteen ja pienen seurakunnan
haavoittuvuuden johdosta Kalvolan seurakunta on joutunut kyseisen
aloitteen tekemään. Lammin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätös
liitteenä 6.
Seurakuntayhtymän näkökulmasta Kalvolan seurakunnan liittäminen
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan ei ole vaikutuksiltaan suuri. Liitoksella
ei ole vaikutusta tulon- tai omaisuudenjakoon. Yhtymän perussääntö,
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö ja kiinteistö- ja hautaustoimen
johtosäännöt tulee kuitenkin liitoksen johdosta päivittää. Yhteisen
kirkkovaltuuston paikkajako muuttuu Kirkkolain 11 luvun 7§:n osoittamalla
tavalla. Liitoksella ei ole vaikutusta Kalvolan ja Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntien alueilla toimivan seurakuntayhtymän henkilöstön asemaan,
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eikä myöskään seurakuntien alueilla oleviin rakennuksiin, hautausmaihin,
kiinteistöihin tai muihin tiloihin. Seurakuntayhtymän näkökulmasta Kalvolan
seurakunnan liittäminen Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan on
tarkoituksenmukainen seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi Kalvolassa.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
lausuntonaan yhteinen kirkkovaltuusto puoltaa Kalvolan seurakunnan
seurakuntaneuvoston tekemää aloitetta Kalvolan seurakunnan liittämisestä
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan. Kalvolan seurakunnan liittäminen
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan on tarkoituksenmukainen
seurakunnallisen toiminnan turvaamiseksi Kalvolassa. Yhteinen
kirkkovaltuusto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia
nimittämään selvitysmiehen liitosprosessin läpiviemiseksi.
Päätös:

116 §
Kirkon ympäristödiplomin hakeminen Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle
Yhteinen kirkkoneuvosto 6 / 11.11.2021 / § 98
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja
ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus,
kohtuus ja Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030 -strategian suosituksena on,
että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon
ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.
Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten laatima
järjestelmä. Sen avulla seurakunta voi kantaa ympäristövastuutaan. Vain olemalla
esimerkillinen omissa toiminnoissaan voi seurakunta olla uskottava puhuessaan ihmisen
tehtävästä luomakunnan viljelijänä ja varjelijana.
Ympäristötoiminnan lähtökohtana on seurakunnan johdon sitoutuminen työhön. Järjestelmä
korostaa sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta.
Ympäristövastuun lisäksi järjestelmään on otettu mukaan myös kulttuuriseen kestävyyteen
liittyviä sekä joitain sosiaalisen vastuun piiriin kuuluvia asioita kuten kansainvälinen
diakonia, vastuullinen sijoittaminen ja Reilu kauppa.
Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii
ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa,
jätehuollossa kuin metsänhoidossakin. Ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa
toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota
työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Kirkon ympäristödiplomi myös edellyttää, että
jokaisen toimijan tulee tuntea omaa toimintaansa koskevat lait ja säädökset.
Seurakuntayhtymissä diplomi myönnetään yhtymälle, ei yhtymän yksittäiselle seurakunnalle.
Yhtymissä diplomin hakemiseen kuitenkin vaaditaan, että ainakin puolet
seurakuntaneuvostoista on päättänyt seurakunnan lähtemisestä mukaan. Yhtymä päättää
ympäristökatselmuksen tekemisestä ja toteuttamistavasta. Katselmuksen pohjalta laaditaan
ympäristöohjelma. Paikallisseurakunnat osallistuvat katselmuksen ja ympäristöohjelman
tekemiseen.
Kirkon ympäristödiplomi voidaan hakemuksesta myöntää voimassa olevan käsikirjan ehdot
täyttäville seurakuntayhtymille, itsenäisille seurakunnille, tuomiokapituleille,
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Kirkkohallituksen virastolle, kirkon lähetysjärjestöille ja Järjestöt ja kirkko yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille (kirkkohallitus 29.1.2019). Ympäristödiplomi on
määräaikainen. Se on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta.
Ympäristödiplomin hakemisesta Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle päättää yhteinen
kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää hankkeen vastuuhenkilön ja asettaa
työryhmän valmistelemaan asiaa. Työryhmän tehtävänä on laatia ympäristöohjelma
toteutetun ympäristökatselmuksen pohjalta. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä
ympäristökatselmus tehtiin kevään ja kesän 2020 aikana.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja pyytää hiippakunnalta auditointia.
Auditoija katselmoi seurakuntayhtymän seurakuntineen ja toteaa, täyttääkö yhtymä diplomin
vaatimukset. Tarvittaessa auditoija pyytää lisäselvityksiä. Auditoija antaa lausunnon
tuomiokapitulille, joka esittää kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä
seurakuntayhtymälle.
Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Hauhon, HämeenlinnaVanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntia päättämään lähtemisestään mukaan Kirkon
ympäristödiplomin hakemiseen Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle.
Seurakuntaneuvostojen päätökset tulee lähettää yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.11.2021
mennessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää seuraavassa kokouksessaan (2.12.2021) Kirkon
ympäristödiplomin hakemisesta, nimeää hankkeelle vastuuhenkilön ja asettaa työryhmän
valmistelemaan asiaa.
Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakuntien
seurakuntaneuvostot ovat kaikki tehneet marraskuun 2021 kokouksissaan
myönteisen päätöksen lähteä mukaan Kirkon ympäristödiplomin hakemiseen
Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. lähteä hakemaan Kirkon ympäristödiplomia Hämeenlinnan
seurakuntayhtymälle,
2. nimetä hankkeen vastuuhenkilöksi hautaustoimen päällikkö Teija
Marjamäen,
3. asettaa hankkeen valmistelutyöryhmän. Työryhmään nimetään yhteisen
kirkkoneuvoston varajäsen Mikko Hieta, Hämeenlinna-Vanajan
seurakuntaneuvoston jäsen Kylli Kylliäinen, hautaustoimen päällikkö Teija
Marjamäki, seurakuntaemäntä Nina Kainulainen, Hämeenlinna-Vanajan
seurakunnan viestinnästä viestintäpäällikkö Auli Saarsalmi-Paalasmaa,
Lammin seurakunnan lastenohjaaja Sanni Jaakkola ja seurakuntapastori
Milla Korkalainen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnasta. Työryhmän
puheenjohtajana toimii Mikko Hieta ja sihteerinä Teija Marjamäki.
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Työryhmän tehtävänä on laatia ympäristöohjelma keväällä ja kesällä 2020
toteutetun ympäristökatselmuksen pohjalta. Työryhmän on mahdollisuus
käyttää asiantuntija-apua.
4. antaa ympäristöohjelman valmisteluun työryhmälle aikaa 31.10.2022
saakka.
Päätös:

117 §
Työsuojelupäällikön nimeäminen ja työnantajan edustajien nimeäminen
yhteistyötoimikuntaan vuosille 2022 - 2025
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A6 / 2021 todetaan, että
nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä
yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy 31.12.2021. Vuodenvaihteessa
alkavaa seuraavaa nelivuotista toimikautta koskevat
työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja yhteistyötoimikunnan asettaminen on
tehtävä 1.1.2022 mennessä. Kirkon työmarkkinalaitos on
pääsopijajärjestöjen kanssa neuvoteltuaan laatinut valintojen käytännön
toteuttamista varten ohjeen, jonka mukaisesti jäsenet valitaan.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan kokoonpano
toimikaudella 1.1.2018 – 31.12.2021 on noudattanut 8-jäsenistä
kokoonpanoa: kolme työntekijöiden luottamusmiestä, kaksi
työsuojeluvaltuutettua ja kolme työnantajan edustajaa. Kokoonpano on
työnantajapuolen ja työntekijöiden kesken paikallisesti sopima.
Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 30.11.2021 § 48 keskustellaan ja
sovitaan paikallisesti yhteistyötoimikunnan kokoonpanosta tulevalle
toimikaudelle 2022 – 2025.
Yhteinen kirkkoneuvosto
Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta kokouksessaan 30.11.2021. Asian
päätösesitys annetaan kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Päätös:
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118 §
Lisätalousarvio hankkeiden rahoittamiseksi
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 27.5.2021 esiteltiin tutkimustuloksia
Keskusseurakuntatalon kokonaisvaltaisesta kuntotutkimuksesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto 3 / 27.5.2021 / § 39
Kokouksessa projektipäällikkö Hannu Fagerlund esittelee asiaa, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
kuntotutkimusraportin ja Elli Laineen siitä laatiman liitteen 5 mukaisen yhteenvedon.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Keskusseurakuntatalon toiminnoille järjestetään
väistötilat muista seurakuntayhtymän omistamista tiloista, esimerkiksi Verhonkatu 25-27
kerrostalohuoneistoista ja Poltinahon seurakuntatalosta sekä mahdollisesti ulkopuolelta
vuokrattavista tiloista.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle valtuuden tehdä hankintapäätökset
korjauksiin liittyvistä välttämättömistä hankinnoista, vaikka vuoden 2021 talousarviossa ei
ole tähän varattua määrärahaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että asia esitellään ja annetaan tiedoksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle sen 3.6.2021 pidettävässä kokouksessa.
******
Asiasta ja päätösesityksestä käytiin laaja ja monipuolinen keskustelu, jonka päätteeksi
puheenjohtaja antoi seuraavan muutetun päätösesityksen.
Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Keskusseurakuntatalon toiminnoille järjestetään
väistötilat yhteistoiminnassa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa.
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa talousjohtajalle valtuudet välttämättömiin korjauksiin,
väistötilojen vuokraamiseen sekä niihin muuttamisesta ja niiden korjaamisesta johtuviin
kiireellisiin hankintoihin, vaikka vuoden 2021 talousarviossa ei ole näihin varattua
määrärahaa.
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.8.2021 kokoukseen tulee laatia yhteiselle kirkkovaltuustolle
esitettävä lisätalousarvioanomus väistötiloihin siirtymiseen tarvittavasta
kokonaismäärärahasta.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että asia esitellään ja annetaan tiedoksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle sen 3.6.2021 pidettävässä kokouksessa.
Päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkoneuvosto
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 27.5.2021 talousjohtajalle
valtuudet välttämättömiin korjauksiin, väistötilojen vuokraamiseen sekä niihin
muuttamisesta ja niiden korjaamisesta johtuviin kiireellisiin hankintoihin,
vaikka vuoden 2021 talousarviossa ei ole näihin varattua määrärahaa.
Tämän lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston 17.12.2020, Hämeenlinnan
seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä,
hyväksymät hankkeet on kirjattu tällä hetkellä kiinteistötoimen tilikauden
kuluksi. Niitä ei ole esitetty kiinteistötoimen kuluna vielä talousarvion
laatimisen yhteydessä. Kiinteistötoimen toimintakate vuoden 2021
talousarviossa on 2.048.853 euroa.
Toteutuneet kustannukset esitetään kokouksessa.
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Päätösesitys annetaan kokouksessa.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:

Päätös:
119 §
Muut asiat

120 §
Seuraava kokous
Puheenjohtajan päätösesitys:
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 3.2.2022 klo 18.00
alkaen. Kokouksen paikka päätetään myöhemmin.
Päätös:

(Vuoden 2022 kokoukset torstaisin 3.2., 10.3., 12.5., 25.8., 13.10., 10.11. ja
1.12.)

121 §
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 §:n mukaiset ohjeet
oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todetaan pöytäkirjan pykälät, joista
oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä.
122 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

