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YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Kokousaika

Torstaina 3.2.2022 kello 18.00 – xx.xx

Kokouspaikka

Teams-kokous

Läsnä

Heli Ulvinen
Aulis Ansaharju
Jari Eerola
Iija Filen
Jussi Hanska
Riitta Hietanen
Ville Honkasaari
Anna-Kaisa Häppölä
Timo Kaunisto
Heikki Koskela
Sinikka Lindholm
Heikki Lindroth
Outi Pänkäälä
Helge Saarinen
Jurkka Sipilä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Antti Hieta
Terhi Sortila

ykv pj.
ykv vpj

Kimmo Reinikainen, Kalle Roine, Tapani Vanhanen, Hanna-Leena
Kevätsalo-Vuorio, Hannu Fagerlund, Ville Lehtonen
Käsitellyt asiat

§1-

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja Heli Ulvinen
Pöytäkirjan
tarkistus

Sihteeri Ville Lehtonen

Paikka ja aika Hämeenlinna x.2.2022
Allekirjoitukset

Pöytäkirja
yleisesti
nähtävänä

Paikka ja aika Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto,
Raatihuoneenkatu 19, Hämeenlinna, xx. – xx.2.2022
vt. talousjohtaja, sihteeri

Ville Lehtonen
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1§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostina maanantaina
31.1.2022. 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:

3§
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
Päätös:

4§
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan päätösesitys:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.
Päätös:

HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Esityslista
Kokous n:o 1 / 3.2.2022
Sivu 3

5§
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirje 28 / 2021
- Kriisiytyvän seurakunnan mittarit ja ohjeistus
Kirkkohallituksen yleiskirje 29 / 2021
- Partio seurakunnan työmuotona
Kirkkohallituksen yleiskirje 30 / 2021
- Romanien kansallispäivän 8.4. huomioiminen seurakunnissa
Kirkkohallituksen yleiskirje 31 / 2021
- Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
Kirkkohallituksen yleiskirje 1 / 2022
- Kirkko ja hyvinvointialueet
Kirkkohallituksen yleiskirje 2 / 2022
- Vuoden 2022 seurakuntavaalit: Vaalilautakunnan asettaminen,
äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
Kirkkohallituksen yleiskirje 3 / 2022
- Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2022
Kirkkohallituksen kuukausiraportti 11 / 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A9 / 2021
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 1 / 2022
Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 6 / 2021

Hauhon seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 7 / 2021
Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 11 / 2021
Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 8 / 2021
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 7 / 2021
Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 13 / 2021 ja 1 / 2022
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
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6§
Viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään
viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja. Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Vt. talousjohtajan
päätökset numerot 50-55 / 2021 ja 1-6 / 2022 ovat nähtävillä kokouksessa.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy viranhaltijoiden päätösluettelot
2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.
Päätös:
7§
Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset
Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja
16.12.2021. Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan
yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston
päätösten täytäntöönpanosta ja 6 §:n mukaan valvoa yhteisen
kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että liitteen 1 mukaiset yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksessaan 16.12.2021 tekemät päätökset ovat
täytäntöönpanokelpoisia.
Päätös:
8§
Seurakuntayhtymän verotulokertymä, tuloslaskelma ja sijoitustilanne
Liitteenä 2 on kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.12.2021, liitteenä 3
kirkollisveron tilitykset ajalta 1.1.- 31.1.2022, liitteenä 4 tuloslaskelmaosan
toteumavertailu ajalta 1.1.-31.12.2021 ja liitteenä 5 sijoitustilanne
31.12.2021.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
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9§
Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen palkka
Seurakunnan / seurakuntayhtymän ylimmän johdon palkkausjärjestelmän
soveltamispiiriin kuuluvat seurakunnan kirkkoherra ja työnantajaa edustava
johtava talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltija, kuten hallintojohtaja tai
talousjohtaja tai talouspäällikkö. Kirkkoherrojen virat on sijoitettu Khinnoitteluryhmään ja johtavat talous- ja henkilöstöhallinnon virat Jhinnoitteluryhmään.
Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä on kokonaispalkkaus. Siinä ei makseta
erillisiä lisiä eikä varsinaista palkkaa jaeta eri palkanosiin.
Kokonaispalkkauksessa otetaan huomioon tehtävän vaativuus, laajaalaisuus ja vastuullisuus sekä viranhaltijan ammatinhallinta ja työssä
suoriutuminen.
Seurakunta / seurakuntayhtymä määrittelee omalla päätöksellään uuden
johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan peruspalkan Kirkon
työmarkkinalaitoksen päättämän J-hinnoitteluryhmän asteikosta. Kirkon
työmarkkinalaitos on päättänyt, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan hinnoitteluryhmä on J50.
KirVESTES 2020-2022 liitteen 1 mukaan kyseisen hinnoitteluryhmän
asteikko on 4.934,26 – 5.973,05 euroa.
Luottamushenkilöpäättäjillä on valta ja vastuu ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän soveltamisesta seurakunnassa. Seurakuntayhtymässä
yhteinen kirkkoneuvosto tai muun asiassa toimivaltaisen elimen tehtävänä
on siten päättää ylimmän talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijan palkka.
Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä kyseisen päätöksen tekee yhteinen
kirkkoneuvosto. Asian luonteen vuoksi asiasta neuvotellaan yleensä
ylimmän johdon itsensä kanssa.
Talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen palkka-asian valmistelussa yhteisen
kirkkoneuvoston päätettäväksi järjestettiin 20.1.2022 neuvottelutilaisuus,
johon yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan johdolla ja kutsumina
osallistuivat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Hieta, yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Aulis Ansaharju ja talous- ja
hallintojohtajan virkaan valittu vt. talousjohtaja Ville Lehtonen. Neuvottelussa
päätettiin yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että talous- ja
hallintojohtaja Ville Lehtoselle maksetaan euromääräisesti saman suuruista
palkkaa kuin viran edelliselle vakinaiselle haltijalle oli maksettu.
Perusteluna mainitaan, että talous- ja hallintojohtajan tehtävät ovat
vaativuudeltaan, laaja-alaisuudeltaan ja vastuullisuudeltaan saman
sisältöiset kuin edelliselläkin viranhaltijalla. Ville Lehtonen on myös
osoittanut aiemmissa tehtävissään Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
talouspäällikkönä ja 15.9.2021 alkaen sen vt. talousjohtajana hyvää
ammatinhallintaa. Hänen työssä suoriutumisensa on myös ollut hyvällä
tasolla.
Ville Lehtonen ottaa talous- ja hallintojohtajan viran vastaan 1.2.2022.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi esittelyn talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtosen palkkaasian valmistelemiseksi käydystä neuvottelusta
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2. päättää, että talous- ja hallintojohtaja Ville Lehtoselle maksetaan Kirkon
työmarkkinalaitoksen päättämän johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon
viran hinnoitteluryhmän J50 asteikosta euromääräisesti samaa palkkaa
kuin viran edelliselle vakinaiselle haltijalle. Palkka on siten 5.528,95 €/kk.
Palkka maksetaan takautuvasti 1.2.2022 alkaen. Päätös annetaan tiedoksi
Kirkon työmarkkinalaitokselle.
Päätös:
10 §
Hämeenlinnan Mieskuoron apurahahakemus
Hämeenlinnan Mieskuoro täyttää vuonna 2022 100 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi kuoro on julkaisemassa historiikin kuoron vaiheista sekä
toteuttamassa 100 kuvaa-näyttelyn toiminta-ajaltaan. Valokuvanäyttely
liikkuu juhlavuoden tilaisuuksissa kuoron mukana.
Hämeenlinnan Mieskuoro anoo 20.10.2021 päivätyllä anomuksellaan
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkoneuvostolta apurahaa
juhlavuoden historiikin painatuskustannuksiin 1.500 €. Vastavuoroisesti
mieskuoro on luvannut toimittaa seurakunnalle 20 kpl historiikkeja.
Hämeenlinnan Mieskuoron anomus liitteenä 6.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Hämeenlinnan Mieskuorolle
myönnetään 1.500 euron apuraha kuoron juhlavuoden historiikin
painatuskustannuksiin. Vastavuoroisesti Mieskuoro toimittaa Hämeenlinnan
seurakuntayhtymälle yht. 20 kpl historiikkeja. Tämän lisäksi esitetään
toivomus, että Hämeenlinnan Mieskuoro esiintyisi veloituksetta jossain
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntien järjestämässä
tilaisuudessa.
Päätös:

11 §
Reskankulman toimistotilojen muutostyöt
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan 27.5.2021 § 39
talousjohtajalle valtuuden tehdä hankintapäätökset Keskusseurakuntatalon
toimintojen siirtämisestä aiheutuvista kuluista. Hämeenlinna-Vanajan
toimintoja on siirretty Reskankulman toimitiloihin ja tilat ovat tällä hetkellä
käytössä.
Työpisteiden määrä on selkeästi pienempi kuin Keskusseurakuntatalolla oli.
Nyt on esitetty, että tiloissa pitäisi tehdä muutostöitä, jotta ne olisivat
käyttökelpoisemmat ja kaikille työpistettä tarvitseville olisi työpiste olemassa.
Arvio toisen ja kolmannen kerroksen työtilojen muutostöistä ja hankinnoista
aiheutuvista kuluista on noin 50.000 euroa.
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Näiden lisäksi toiveena on tehdä tarvittavat muutostyöt myös
palvelutoimiston osalta. Näillä muutoksilla varmistetaan asiakkaiden
miellyttävämpi ja yksityisempi asiointi sekä työntekijöiden
tarkoituksenmukaiset tilat.
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa vt. talousjohtajalle valtuudet päättää
Reskankulman toimistotilojen sekä palvelutoimiston muutostöistä ja
hankinnoista aiheutuvista kustannuksista, vaikka vuoden 2022
talousarviossa ei ole näihin varattua määrärahaa.
Yhteisen kirkkoneuvoston 12.5.2022 kokoukseen tulee laatia yhteiselle
kirkkovaltuustolle esitettävä lisätalousarvioanomus näistä aiheutuvista
kuluista.
Päätös:

12 §
Hämeenlinnan kirkon rakennushistoriallinen selvitys ja muutostöiden
luonnossuunnittelu
Vuoden 2021 talousarviovaroissa oli varattuna Hämeenlinnan kirkon
rakennushistoriallisen selvityksen tekemiseen 40.000 euroa. Tuo selvitys
on valmistunut. Seuraava vaihe kirkon muutostöiden suunnittelussa olisi
rakennuksen mallinnus ja luonnosvaiheen suunnittelu. Suunnittelutyön
tarkoituksena on havainnollistaa haluttujen muutostöiden vaikutuksia
museovirastolle. Tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista, että
rakennushistoriallisen selvityksen tehneet arkkitehdit jatkaisivat tuon
luonnossuunnittelun tekemisellä. Tästä mallinnuksesta ja
suunnittelutyöstä on saatu rakennushistoriallisen selvityksen tehneeltä
BST-Arkkitehdit Oy:ltä tarjous. Tuon tarjouksen hinta on 17.082,71 euroa
(sis. alv 24 %).
Vt. talousjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa vt. talousjohtajalle valtuudet tilata
Hämeenlinnan kirkon mallinnuksen ja luonnossuunnittelun BST
Arkkitehdit Oy:ltä hintaan 17.082,71 euroa (sis. alv 24 %)
Päätös:
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13 §
Palkkaustyöryhmän kokoonpano vuosille 2022-2023
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän palkkaustyöryhmä noudattaa 6jäsenistä kokoonpanoa: kolme työntekijöiden pääsopijajärjestöjen
luottamusmiesedustajaa ja kolme työnantajan edustajaa. Kokoonpano
on työnantajapuolen ja työntekijöiden kesken paikallisesti marraskuussa
2021 sopima. Tällöin paikallisesti sovittiin, että työryhmään lisätään yksi
työnantajapuolen edustaja (yhtymän henkilöstöpäällikkö).
Työntekijöiden edustajina palkkaustyöryhmässä toimivat
luottamusmiehet ovat lapsityönohjaaja Niina Huttunen (Kirkon alat ry),
diakoniatyöntekijä Lauri Nurmi (JUKO) ja erityisammattimies Sami
Takala (Kirkon alan unioni/JHL). Kirkon alat ja JUKO ovat valinneet
luottamusmiehet toimikaudelle 2022-2025. Kirkon alan unionin
luottamusmiehen toimikausi on 2022-2023.
Työnantajan edustajina palkkaustyöryhmässä toimivat yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja/Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli
Ulvinen, seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo ja vt.
talousjohtaja/palkka-asiamies Ville Lehtonen (pj).
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa palkkaustyöryhmän kokoonpanon
vuosille 2022-2023: lapsityönohjaaja Niina Huttunen (Kirkon alat ry),
diakoniatyöntekijä Lauri Nurmi (JUKO), erityisammattimies Sami Takala
(Kirkon alan unioni/JHL), yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja/Lammin seurakunnan kirkkoherra Heli Ulvinen,
seurakuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Suvi Lainesalo ja vt.
talousjohtaja/palkka-asiamies Ville Lehtonen (pj).
Päätös:
14 §
Muut asiat
15 §
Seuraava kokous
Puheenjohtajan päätösesitys:
Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on torstaina 10.3.2022 klo 18.00
alkaen. Kokouksen paikka päätetään myöhemmin.
Päätös:

(Vuoden 2022 kokoukset torstaisin 10.3., 12.5., 25.8., 13.10., 10.11. ja 1.12.)
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16 §
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.
17 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

