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Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
7:4, 1 mom. Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi 11 jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille
viimeistään kolme päivää ennen kokousta.
Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille
19.1.2018.

Päätösehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Christel Lax ja Hannu Härö.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että asia § 16 käsiteltiin asia § 10:n jälkeen.

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 4/2017
Esitetään yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 4/11.12.2017.

Päätösehdotus:
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Merkitään tiedoksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 7/2017
Esitetään kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 7/15.12.2017.
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Ohjausryhmän pöytäkirja 4/2017
Esitetään ohjausryhmän pöytäkirja 4/21.11.2017
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.

Paikallistason neuvotteluryhmän pöytäkirja 4/2017
Esitetään paikallistason neuvotteluryhmän pöytäkirja 4/7.12.2017.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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Hautaustoimen erityisammattimiehen työntekijän ottaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 219
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 219 Hautaustoimen erityisammattimiehen
työsuhteen auki julistaminen
Erityisammattimies Timo Rantala on työskennellyt hautaustoimessa 7.12.2010 alkaen
määräaikaisessa työsuhteessa. 1.4.2012 työsuhde vakinaistettiin. Timo Rantala on
siirtynyt 1.1.2015 osa-aikaiseksi työntekijäksi ja työskentely on tapahtunut kolmena
päivänä viikossa. Rantalan osittaisia työtehtäviä on määräaikaisena eritysammattimiehenä
suorittanut Markus Röösgren (ajalla 12.1.2015- 31.10.2017, 100 % työsopimussuhde).
Markus Röösgrenin määräaikainen työsuhde on päättynyt 31.10.2017.
Hautaustoimessa tulee olla vahtimestarin lisäksi toinen koulutettu henkilö, joka hallitsee
tuhkauksen ja siihen liittyvän laitteiston.
Tuhkausten lisääntyessä myös työn painopiste siirtyy pois perinteisestä
arkkuhautauksesta. Hautaustoimen toiminnan kannalta on tärkeää, että hautaustoimessa
on työturvallisuus huomioiden sekä tehtävien lisääntyessä tarvitaan riittävä määrä
henkilöitä.
Erityisammattimiehen tehtävä painottuu työkoneiden kuljettamiseen, mutta se sisältää
myös haudan kaivuuta, vainajien tuhkaamista, vahtimestarityöskentelyä hautauksiin liittyen
sekä asiakaspalvelua. Työhön sisältyy myös lauantaivuoroja siunauskappelissa ja
mahdollisia aluepäivystysvuoroja. Tehtävänkuvaan voi kuulua lisäksi muita hautausmaan
hoito- ja vihertöitä sekä kiinteistönhoidon tehtäviä.
Hautaustoimen talousarviossa vuodelle 2018 on tehtävälle huomioitu palkkamääräraha.
Seurakuntayhtymän kielisäännön mukaan työsopimussuhteisten kielitaitovaatimuksen
määräämisessä kielitaitovaatimus on määrättävä ennen varsinaista täyttömenettelyä.
Kielisäännön mukaan työtehtävien sisältö ratkaisee vaadittavan kielitaidon tason.
Seuraavan pääperiaatteen mukaan, ”ulkoisia asiakaspalvelutehtäviä hoitavilta”, voidaan
todeta, että erityisammattimiehellä pääsääntöisesti tulee olla molempien kielten hyvä
suullinen ja kirjallinen taito. Kyseisessä rekrytoinnissa hakijoilta ei vaadita
yliopistotutkintoa, jolla kieliasetuksen mukaan hakija voi osoittaa hyvän tasoisen kielitaidon.
Jotta rekrytoinneissa ei kielitaitovaatimuksien takia jouduta karsimaan pois hakijoita, on
syytä päivittää kielisääntöä niin, että ulkoisia asiakaspalvelutehtäviä hoitavilta työntekijöiltä
vaaditaan suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen tai
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Kielisäännössä todetaan: ”Vaadittava kielitaito on osoitettava todistuksella siten kuin
kieliasetuksessa 2003/481 tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään. Vaadittava
kielitaito voidaan osoittaa myös opintotodistuksella, jolloin sovelletaan asetuksen
säädöksiä.”
Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu 5.1.2018 klo 09.00 ja 10.1.2018 klo 12.00.
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Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1.

julistaa toistaiseksi voimassa olevan erityisammattimiehen työsopimussuhteen
haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.12.2017 klo 16.00.

2.

, että erityisammattimiehen kelpoisuusvaatimukset ovat ammatillinen koulutus tai
tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus sekä suomen tai ruotsin
kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä
suullinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481
tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.

3.

, että säännöllinen työaika on 38 t 45 min (100 %).

4.

, että erityisammattimiehen pääasiallinen työpaikka on uusi hautausmaa, mutta
tarvittaessa myös muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.

5.

, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan.

6.

asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen hautaustoimen päällikkö,
hallintopäällikkö sekä kaksi luottamushenkilöä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö ja hautaustoimen päällikkö selostivat asiaa.
Merkitään, että esittelijä muutti ehdotuksensa kokouksessa seuraavasti: että
erityisammattimiehen pääasiallinen työpaikka on uusi hautausmaa, mutta tarvittaessa
myös muut seurakuntayhtymän hautausmaat ja niiden kiinteistöt.
Merkitään, että Olli Autio, Petri Hautala. Erkki Teppo sekä talousjohtaja pitivät
puheenvuorot keskustelun aikana.
Merkitään, että Maj-Britt Anderssén ehdotti, että Christel Lax valitaan valintaa
valmistelevaan työryhmään.
Merkitään, että Merja Piipponen ehdotti, että Erkki Teppo valitaan valintaa valmistelevaan
työryhmään.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
seuraavasti:
1.

julistaa toistaiseksi voimassa olevan erityisammattimiehen työsopimussuhteen
haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.12.2017 klo 16.00.

2.

, että erityisammattimiehen kelpoisuusvaatimukset ovat ammatillinen koulutus tai
tutkinto tai vastaava ammatillinen osaaminen ja työkokemus sekä suomen tai ruotsin
kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävä
suullinen taito, joka on osoitettava todistuksella siten kuin kieliasetuksessa 2003/481
tai asetuksessa yleisistä kielitutkinnoista säädetään.

3.

, että säännöllinen työaika on 38 t 45 min (100 %).
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4.

, että erityisammattimiehen pääasiallinen työpaikka on uusi hautausmaa, mutta
tarvittaessa myös muut seurakuntayhtymän hautausmaat ja niiden kiinteistöt.

5.

, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan.

6.

asetti valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen hautaustoimen päällikkö,
hallintopäällikkö, Christel Lax sekä Erkki Teppo.

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2018 § 8
Työsuhdetta on hakenut 19 henkilöä (yhteenveto hakijoista liite 1/8). Valintaa valmisteleva
työryhmä on kutsunut haastatteluihin kuusi hakijaa. Työryhmä haastatteli hakijat
10.1.2018, työryhmän muistiot liitteinä 2/8.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa merkonomi ja ajoneuvomekaanikko Thomas Aura
hautaustoimen erityisammattimiehen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
valintatyöryhmän 2/2018 muistiossa mainituilla perusteilla. Ensimmäiselle varalle valitaan
autoteknikko ja automekaanikko Tom Sundman ja toiselle varalle valitaan ylioppilas Sami
Vehkamäki valintatyöryhmän 2/2018 muistiossa mainituilla perusteilla.
2. valintapäätös on ehdollinen ja vahvistetaan kun valittu hakija on esittänyt varauksettoman
lääkärintodistuksen.
3. Työsopimussuhteen alkamispäivästä sovitaan erikseen.
4. Työsopimuksen täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asian ja kertoi, että Thomas Aura on ilmoittanut,
että hän ei ole enää hakijaa ko. työsopimussuhteeseen.
Merkitään, että hautaustoimen päällikkö selosti asian.
Keskustelun aikana Erkki Teppo ja Christel Lax pitivät puheenvuorot.
Hallintopäällikkö muutti päätösehdotuksensa kohdassa 1 seuraavasti:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa autoteknikko ja automekaanikko Tom Sundman
hautaustoimen erityisammattimiehen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
valintatyöryhmän 2/2018 muistiossa mainituilla perusteilla. Ensimmäiselle varalle valitaan
ylioppilas Sami Vehkamäki valintatyöryhmän 2/2018 muistiossa mainituilla perusteilla.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
kokouksessa muuttuneen päätöskohdan 1. mukaan sekä päätösehdotuksen kohtien 2.-4.
mukaisesti.
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Keittiötoimen esimiehen virkasuhteeseen ottaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.3.2017 § 64
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 190
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.3.2017 § 64 Keittiötoimen esimiehen virkasuhteen auki
julistaminen
Esittelijä: hallintopäällikön sijainen, talousjohtaja Juha Silander, puh. 06 326 1400
Koulukadun keittäjän määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2015 otettu Tiina Ravimo on
yhteisen kirkkoneuvoston 27.8.2015 § 139 päätöksellä nimitetty hoitamaan Koulukadun
keittiön emännän ja samalla silloiseen pääemännän virkaan kuuluneet tehtävät 1.9.2015
alkaen, siihen asti, että pääemännän virka on täytetty.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.2.2017 § 48 muuttanut pääemännän viran
johtosääntöä, jolloin myös virkanimike on muutettu keittiötoimen esimieheksi. Samassa
yhteydessä Tiina Ravimon nimike on vaihtunut vt. pääemännästä vt. keittiötoimen
esimieheksi.
Kirkon työmarkkinalaitoksesta saadun ohjeistuksen mukaan henkilö, joka ei täytä
kelpoisuusvaatimuksia, voi toimia korkeintaan vuoden ajan virkaatekevänä viranhaltijana.
Tiina Ravimolla on keittiötoimen esimiehen virkaan vaadittava koulutus, mutta häneltä
puuttuu kielitodistus viran johtosäännön edellyttämästä toisen kotimaisen kielen
kielitaidosta.
Keittiötoimen esimiehen kelpoisuusvaatimukset viran johtosäännön (oheismateriaali)
perusteella ovat:
-

evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva, hyvämaineinen henkilö

-

suurtalousesimiestutkinto tai restonomin tutkinto ja käytännön ammattitehtävissä
hankittu kokemus

-

toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen tyydyttävä
suullinen ja kirjallinen taito

Keittiötoimen esimiehen virkasuhde tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.
Valintaa valmistelevaan työryhmään voidaan valita talousjohtaja Juha Silander,
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho ja diakoniajohtaja Tuula Alho sekä esimerkiksi 2-3
luottamushenkilöä.
Viran johtosäännön mukaan keittiötoimen esimiehen ottaa virkaan ja erottaa yhteinen
kirkkoneuvosto, saatuaan asiasta seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
25.1.2018
Sammantr. 25.1.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 8 / 26
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. julistaa keittiötoimen esimiehen viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 21.4.2017
klo 16.00.
2. , että keittiötoimen esimiehen viran pääasiallinen virkapaikka on Koulukadun keittiö,
mutta myös muut seurakuntayhtymän keittiötilat.
3. , että virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan.
4. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen talousjohtaja Juha Silanderin,
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysahon, diakoniajohtaja Tuula Alhon sekä 2-3
luottamushenkilöä.
5. , että valintaa valmisteleva työryhmä pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kun
hakijat on haastateltu.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että Harri Huhta ehdotti, että asian käsittely siirrettäisiin myöhäissyksyyn niin,
että valittu keittiötoimen esimies voisi aloittaa virassa vuodenvaihteen jälkeen.
Merkitään, että Harri Huhdan ehdotusta kannattivat Tiina Mäki, Maj-Britt Anderssén, Mauri
Öljymäki ja Olli Autio.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on jätetty
muutosesitys, jota on myös kannatettu.
Puheenjohtaja ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston äänestävän nimenhuudon avulla siten,
että talousjohtajan päätösehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Harri Huhdan
muutosehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Ei.
Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
Jaa-ääniä

Yksi (1) kappale (Koskela)

Ei-ääniä
Autio, Huhta, Härö, Mäki, Penttilä,

Kymmenen (10) kappaletta (Anderssén,
Piipponen, Rantala, Sjöberg, Öljymäki)

Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on äänestämällä päättänyt Harri
Huhdan tekemän muutosesityksen mukaisesti siirtää asian käsittelyn myöhäissyksyyn.
Merkitään, että puheenjohtaja Krister Koskela jätti asiasta eriävän mielipiteen.
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.11.2017 § 220 Keittiötoimen virkasuhteen auki
julistaminen
Koulukadun keittäjän määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2015 otettu Tiina Ravimo on
yhteisen kirkkoneuvoston 27.8.2015 § 139 päätöksellä nimitetty hoitamaan Koulukadun
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keittiön emännän ja samalla silloiseen pääemännän virkaan kuuluneet tehtävät 1.9.2015
alkaen, siihen asti, että pääemännän virka on täytetty.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.2.2017 § 48 muuttanut pääemännän viran
johtosääntöä, jolloin myös virkanimike on muutettu keittiötoimen esimieheksi. Samassa
yhteydessä Tiina Ravimon nimike on vaihtunut vt. pääemännästä vt. keittiötoimen
esimieheksi.
Kirkon työmarkkinalaitoksesta saadun ohjeistuksen mukaan henkilö, joka ei täytä
kelpoisuusvaatimuksia, voi toimia korkeintaan vuoden ajan virkaatekevänä viranhaltijana.
Tiina Ravimolla on keittiötoimen esimiehen virkaan vaadittava koulutus, mutta häneltä
puuttuu kielitodistus viran johtosäännön edellyttämästä toisen kotimaisen kielen
kielitaidosta.
Keittiötoimen esimiehen kelpoisuusvaatimukset viran johtosäännön (oheismateriaali)
perusteella ovat:
-

evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva, hyvämaineinen henkilö

-

suurtalousesimiestutkinto tai restonomin tutkinto ja käytännön ammattitehtävissä
hankittu kokemus

-

toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen tyydyttävä
suullinen ja kirjallinen taito

Keittiötoimen esimiehen virkasuhde tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.
Valintaa valmistelevaan työryhmään voidaan valita talousjohtaja Juha Silander,
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho ja diakoniajohtaja Tuula Alho sekä esimerkiksi 2-3
luottamushenkilöä.
Viran johtosäännön mukaan keittiötoimen esimiehen ottaa virkaan ja erottaa yhteinen
kirkkoneuvosto, saatuaan asiasta seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot.
Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. julistaa keittiötoimen esimiehen viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 21.4.2017
klo 16.00.
2. , että keittiötoimen esimiehen viran pääasiallinen virkapaikka on Koulukadun keittiö,
mutta myös muut seurakuntayhtymän keittiötilat.
3. , että virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan.
4. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen talousjohtaja Juha Silanderin,
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysahon, diakoniajohtaja Tuula Alhon sekä 2-3
luottamushenkilöä.

5. , että valintaa valmisteleva työryhmä pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kun
hakijat on haastateltu.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
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Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asian.
Merkitään, että esittelijä kokouksessa muutti päätösehdotuksen kohdan 1 seuraavasti:
julistaa keittiötoimen esimiehen viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 22.12.2017
klo 16.00.
Merkitään, että esittelijä kokouksessa muutti päätösehdotuksen kohdan 2 seuraavasti: että
keittiötoimen esimiehen viran pääasiallinen virkapaikka on Koulukadun 26-28 virastotalo,
mutta tarvittaessa myös muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.
Merkitään, että esittelijä kokouksessa muutti päätösehdotuksen kohdan 4 seuraavasti:
asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen hallintopäällikkö Emma
Södergårdin, kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysahon, diakoniajohtaja Tuula Alhon sekä 2-3
luottamushenkilöä. Perusteluina hallintopäällikkö esitti, että kun asia käsiteltiin viimeksi,
asian esittelijänä toimi talousjohtaja johtuen siitä, että hallintopäällikkö, joka normaalisti
esittelee henkilöstöasioita, oli lomalla.
Merkitään, että Mauri Öljymäki, Maj-Britt Anderssén, Erkki Teppo, Olli Autio, Tuulikki Kouhi,
Christel Lax, Petri Hautala, Göran Stenlund, puheenjohtaja, Tiina Mäki, Tarja Launonen,
hallintopäällikkö sekä kiinteistöpäällikkö käyttivät puheenvuorot keskustelun aikana.
Merkitään, että Mauri Öljymäki esitti ensisijaisesti, Maj-Britt Anderssénin kannattamana,
että keittiötoimen vt. esimiehen Tiina Ravimon virkasuhde muutetaan toistaiseksi voimassa
olevaksi virkasuhteeksi. Toissijaisesti Mauri Öljymäki esitti, Maj-Britt Anderssénin
kannattamana, että jos ensisijainen esitys ei käy, yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa
keittiötoimen esimiehen viran sisäiseen hakuun.
Perusteluina muutosesityksiinsä Mauri Öljymäki esitti, että Tiina Ravimo täyttää kaikki viran
kelpoisuusvaatimukset. Tiina Ravimolla on yli kahden vuoden keittiötoimen vt. esimiehen
tehtävien työkokemus ja näitä työtehtäviä hoitaessaan Tiina Ravimo on osoittanut
vaadittavaa ammattitaitoa ja pätevyyttä. Lisäksi Tiina Ravimo nauttii kiitettävää luottamusta
niin työnantajan kuin alaistenkin keskuudessa. Lisäksi koko työyhteisö toivoo Tiina
Ravimon valitsemistaan ko. virkaan. Miksi käynnistää hakuprosessia ja ottaa turhaa riskiä?
Perusteluna Mauri Öljymäki vielä mainitsi, että hänellä on oma henkilökohtainen positiivista
kokemusta Tiina Ravimosta monista tapahtumista.
Merkitään, että myöhemmin keskustelun aikana Mauri Öljymäki veti yllä mainitut
muutosesityksensä takaisin.
Tiina Mäki esitti, Olli Aution kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään kohta kuusi
seuraavalla sisällöllä: Hakuilmoitus julkaistaan Vaasan seurakuntayhtymän virallisella
ilmoitustaululla.
Merkitään, että myöhemmin keskustelun aikana Tiina Mäki veti yllä mainittu
muutosesityksensä takaisin.
Tiina Mäki esitti, Olli Aution kannattamana, että päätösehdotukseen lisätään kohta kuusi
seuraavalla sisällöllä: Hakuilmoitus julkaistaan Vaasan seurakuntayhtymän virallisella
ilmoitustaululla ja Sakastin nettisivulla.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on jätetty
muutosesitys, jota on myös kannatettu.
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Puheenjohtaja ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston äänestävän nimenhuudon avulla siten,
että hallintopäällikön päätösehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Tiina Mäen
muutosehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Ei.
Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
Jaa-ääniä

Kolme (3) kappaletta (Härö, Piipponen, Koskela)

Ei-ääniä
Launonen, Lax,
Öljymäki)

Seitsemän

(7)

kappaletta

(Anderssén, Autio,
Mäki,
Teppo,

Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on äänestämällä päättänyt Tiina Mäen
tekemän muutosesityksen mukaisesti.
Merkitään, että puheenjohtaja ja hallintopäällikkö jättivät asiasta eriävän mielipiteen.
Perustelut: Lisäys päätösehdotuksen kohdassa kuusi on hyvän hallintotavan vastainen
sekä poikkeaa Vaasan seurakuntayhtymän vakiintuneesta käytännöstä julkisten
hakumenettelyiden osalta julkaista hakuilmoitukset Vasabladetiin, Pohjalaiseen,
Kyrkpresseniin, Kotimaahan, seurakuntayhtymän kotisivulle, TE-keskuksen kotisivulle,
oikotie.fi-sivulle sekä Sakastin kotisivulle ilmeiseinä tarkoituksena suosia yksittäistä
hakijaa.
Merkitään, että Maj-Britt Anderssén ehdotti, että Christel Lax valitaan valintaa
valmistelevaan työryhmään.
Merkitään, että Olli Autio ehdotti, että Tuulikki Kouhi valitaan valintaa valmistelevaan
työryhmään.
Merkitään, että Merja Piipponen ehdotti, että Erkki Teppo valitaan valintaa valmistelevaan
työryhmään.
Puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen seuraavasti:
1. julistaa keittiötoimen esimiehen viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy
22.12.2017 klo 16.00.
2. , keittiötoimen esimiehen viran pääasiallinen virkapaikka on Koulukadun 26-28
virastotalo, mutta tarvittaessa myös muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.
3. , että virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaan.
4. asetti valintaa valmistelevan työryhmän ja valitsi siihen hallintopäällikkö Emma
Södergårdin, kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysahon, diakoniajohtaja Tuula Alhon,
Christel Laxin, Tuulikki Kouhin sekä Erkki Tepon.

5. , että valintaa valmisteleva työryhmä pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta, kun
hakijat on haastateltu.
6.

Hakuilmoitus julkaistaan Vaasan seurakuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla ja
Sakastin nettisivulla.
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Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2018 § 9 keittiötoimen esimiehen virkasuhteeseen ottaminen
Virkasuhdetta on hakenut 2 henkilöä (yhteenveto hakijoista liite 3/9). Valintaa valmisteleva
työryhmä on kutsunut haastatteluun yksi hakija, Tiina Ravimo. Työryhmä haastatteli
hakijaa 3.1.2018, työryhmän muistiot liitteinä 4/9.
Keittiötoimen esimiehen viran johtosäännön mukaan (hyväksytty yhteisessä
kirkkoneuvostossa 14.2.2017) keittiötoimen esimiehen ottaa ja erottaa yhteinen
kirkkoneuvosto saatuaan seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot.
Valintatyöryhmän sihteeri on seurakuntaneuvostoilta pyytänyt lausunnon koskien
seurakuntayhtymän keittiötoimen esimiehen viranhaltijan ottamista ja samalla toimittanut
seurakuntaneuvostoille valintatyöryhmän muistiot.
Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnon (liite 5/9) mukaan
seurakuntaneuvosto yhtyy valintaa valmistelevan työryhmän kantaan, että Tiina Ravimo
täyttää kyseisen viran yleiset että erityiset kelpoisuusvaatimukset.
Vaasan ruotsalaisen ja Vähänkyrön seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot
saadaan vasta 25.1.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
1. Työryhmä on päättänyt esittää Tiina Ravimon valittavaksi keittiötoimen esimiehen
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
keittiötoimen esimiehen valinnasta.
2. valintapäätös on ehdollinen ja vahvistetaan kun valittu hakija on esittänyt
varauksettoman lääkärintodistuksen (T-todistus) ja rikosrekisterinotteen jossa ei ole
rikosrekisterilain 6. pykälän 2. momentissa tarkoitettuja merkintöjä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asian sekä esitti Vaasan ruotsalaisen sekä
Vähänkyrön seurakuntien lausunnot, liitteissä 17/8 ja 18/8.
Merkitään, että puheenjohtaja, Erkki Teppo, Olli Autio, kiinteistöpäällikkö, Tuulikki Kouhi
sekä Mauri Öljymäki pitivät puheenvuorot keskustelun aikana.
Keskustelun aikana puheenjohtaja esitti asian palauttamista jatkovalmisteluun. Asian
valmisteluun kannattaa vielä selvittää Lapuan hiippakunnan lakimiesasessorilta ja Kirkon
työmarkkinalaitoksen lakimieheltä lausunnot siitä, onko valintaprosessi ollut lainmukainen
ja hyvän hallintotavan mukainen, kun on selkeästi poikettu vakiintuneesta käytännöstä
julkisten hakumenettelyiden osalta.
Merkitään, että puheenjohtajan päätösehdotusta ei saanut kannatusta joten se raukesi.
Merkitään, että Erkki Teppo esitti, että yhteinen kirkkoneuvosto päätösehdotuksen
kohdassa 1 päättää ottaa Tiina Ravimon keittiötoimen esimiehen toistaiseksi voimassa
olevaan virkasuhteeseen.
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen Erkki
Tepon päätösehdotuksen mukaan kohdassa 1 sekä hallintopäällikön päätösehdotuksen
mukaan kohdassa 2.
Merkitään, että puheenjohtaja jätti päätöksen kohtaan 1 eriävän mielipiteen seuraavin
perusteluin: Ko. valintaprosessissa on todennäköisesti poikettu hyvästä hallintotavasta ja
seurakuntayhtymän aiemmasta vakiintuneesta hakuilmoituksien julkistamiskäytännöstä.
Lisäksi aiemmin lykättiin viran julistamisen hakuaikaa. Syyksi mainittiin se, että yksi hakija
ehtisi saada kielitodistuksen. Hallintopäällikkö kertoi, että tämä menettely on
todennäköisesti ristiriidassa oikeuskäytännön kanssa. Tätä lykkäämistä en voi hyväksyä.
Hakumenettely ei ole kohdellut kaikkia työtä etsiviä tasavertaisesti. Eikä tämä ole
myöskään oikein hakijoiden oikeusturvaa kohtaan.
Tämä on enemmän häpeäksi kuin kunniaksi, kun seurakuntayhtymässä, joka on
julkisoikeudellinen toimielin, toimitaan tällä tavalla. Tarkoitus ei pyhitä keinoja.
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Vaasan kirkon ylivahtimestarin virkasuhteen auki julistaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.6.2017 § 142
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.6.2017
virkasuhteen auki julistaminen

§

142

Vaasan

kirkon

ylivahtimestarin

Vahtimestari Ville Helinin määräaikainen työsuhde Vaasan kirkon vahtimestarina päättyy
14.9.2017. Ville Helin on määräaikaisena viranhaltijana hoitanut ylivahtimestarin virkaa.
Ylivahtimestarin virkasuhde tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.
Kelpoisuusvaatimukset johtosäännön perusteella ovat:
-

kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja on raitis sekä kunnollisista ja kristillisistä
elämäntavoista tunnettu.

-

soveltuva ammatillinen perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu
työkokemus

-

toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen tyydyttävä
suullinen taito (kielitodistus) (yht. kv. 30.5.2017)

Valintaa valmistelevaan työryhmään voidaan valita kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho,
siivoustyönjohtaja Pirjo Mäenpää ja hallintopäällikkö Emma Södergård, sekä esimerkiksi
2-3 luottamushenkilöä.
Viran johtosäännön mukaan ylivahtimestarin ottaa virkaan ja myöntää siitä hänelle eron
yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntaneuvostojen lausunnot saatuaan.
Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. julistaa ylivahtimestarin viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 1.9.2017 klo
16.00.
2. , että ylivahtimestarin viran pääasiallinen virkapaikka on Vaasan kirkko, mutta
tarvittaessa myös muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.
3. virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan.
4. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen kiinteistöpäällikkö Mikko
Päällysahon, hallintopäällikkö Emma Södergårdin ja siivoustyönjohtaja Pirjo
Mäenpään sekä 2-3 luottamushenkilöä.
5. Valintaa valmisteleva työryhmä pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta kun hakijat
on haastateltu.
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Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö esitti asian.
Keskustelun aikana Tuulikki Kouhi, Olli Autio, Christel Lax, Krister Koskela ja Mikko
Päällysaho käyttivät puheenvuoron.
Olli Autio ehdotti, Merja Piipposen ja Christel Laxin kannattamana, että asia palautetaan
päätösehdotuksen kohdassa 1 mainitun aikataulun muuttamiseksi niin, että hakuajan
päättyminen lykätään.
Puheenjohtaja Krister Koskela ehdotti, että ylivahtimestarin viran johtosäännössä mainittu
kohta, että suntion tehtävissä ylivahtimestarin esimies on seurakuntien kirkkoherrat,
harkitaan valmistelussa, kun valintatyöryhmän jäsenet nimetään.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston yksimielisesti
päättäneen Olli Aution poikkeavan ehdotuksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2018 § 10 Vaasan kirkon ylivahtimestarin virkasuhteen auki julistaminen
Vahtimestari Ville Helinin määräaikainen työsuhde Vaasan kirkon vahtimestarina päättyy
14.3.2018. Ville Helin on määräaikaisena viranhaltijana hoitanut ylivahtimestarin virkaa.
Ylivahtimestarin virkasuhde tulee olemaan toistaiseksi voimassa oleva.
Kelpoisuusvaatimukset johtosäännön perusteella ovat:
-

kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja on raitis sekä kunnollisista ja kristillisistä
elämäntavoista tunnettu.

-

soveltuva ammatillinen perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu
työkokemus

-

toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen tyydyttävä
suullinen taito (kielitodistus) (yht. kv. 30.5.2017)

Valintaa valmistelevaan työryhmään voidaan valita kirkkoherra Krister Koskela,
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, hallintopäällikkö Emma Södergård, sekä 2
luottamushenkilöä.
Viran johtosäännön mukaan ylivahtimestarin ottaa virkaan ja myöntää siitä hänelle eron
yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntaneuvostojen lausunnot saatuaan.
Hakuaika on 5.-19.2.2018. Valintatyöryhmä kokoontuu 22.2.2018 ja haastattelut pidetään
27.2.2018. Valintapäätös tehdään 22.3.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. julistaa ylivahtimestarin viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 19.2.2018 klo
16.00.
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2. Hakuilmoitus julkaistaan paikallislehtiin Pohjalaiseen ja Vasabladetiin 4.2.2018 ja
Kyrkpresseniin ja Kotimaalehteen 2.2.2018 sekä seurakuntayhtymän ilmoitustaululle.
Internetissä hakuilmoitus julkaistaan rekrytointiohjelman kautta Sakastin julkiselle
kotisivulle, Vaasan seurakuntayhtymän julkiselle kotisivulle, TE-palveluiden kotisivulle
(ent. Mol.fi), sekä Oikotie.fi-sivulle.
3. , että ylivahtimestarin viran pääasiallinen virkapaikka on Vaasan kirkko, mutta
tarvittaessa myös muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.
4. virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan.
5. asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen kirkkoherra Krister Koskelan
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysahon, hallintopäällikkö Emma Södergårdin sekä 2
luottamushenkilöä.
6. Valintaa valmisteleva työryhmä pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta kun hakijat
on haastateltu.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asian.
Merkitään, että Merja Piipponen ehdotti, että Erkki Teppo ja Christel Lax valitaan valintaa
valmistelevaan työryhmäänKeskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-6. mukaisesti sekä valinneen Krister Koskelan, Mikko
Päällysahon, Emma Södergårdin, Erkki Tepon sekä Christel Laxin valintaa valmistelevaan
työryhmään.
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Talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020 täytäntöön paneminen
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.12.2017 § 45 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018–2020 perusteluineen ja
tavoitteineen.
Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön 4 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston on
huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat saavat tiedot
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta
sekä talousarvion täytäntöönpanoon liittyvistä ohjeista. Liitteenä 6/11 on ehdotus
talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020 täytäntöönpanoohjeeksi.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa liitteen 6/11 mukaiset ohjeet talousarvion 2018
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020 täytäntöönpanosta. Taloustoimisto
huolehtii asiaa koskevasta tiedottamisesta seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien
henkilökunnalle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.
Merkitään, että Hannu Härö, kiinteistöpäällikkö sekä talousjohtaja käyttivät puheenvuorot
keskustelun aikana.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Avustusanomus, Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry anoo 13.12.2017 päivätyllä anomuksellaan tukea
Evankelisen lähetysyhdistyksen kotimaantyöhön ja ELY:n tekemän lähetystyön
tukemiseksi (liite 7/12).
Evankelinen lähetysyhdistys on anonut Vaasan seurakuntayhtymältä syksyllä 2016
talousarvioavustusta
vuodelle
2017.
Anomus
käsiteltiin
yhdessä
muiden
avustusanomusten kanssa osana yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän
talousarviovalmistelua. Suunnitteluryhmä päätyi tuolloin esittämään yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että ELY:lle ei myönnettäisi talousarvioavustusta.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli tulleet avustusanomukset kokouksessaan 20.10.2016 §
181 ja päätti tuolloin olla myöntämättä avustusta niille tahoille, joille yhteisen
kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä ei ollut esittänyt avustusta myönnettäväksi osana
vuoden 2017 talousarviota. Näin ollen ELY:lle ei myönnetty talousarvioavustusta vuodelle
2017.
Vuoden 2018 talousarviota valmisteltaessa syksyllä 2017 ELY:ltä ei oltu saatu
avustusanomusta, joten talousarvioon ei ole sisällytetty avustusta ELY:lle.
Kokonaisuudessaan Vaasan seurakuntayhtymä tukee merkittävästi kirkon lähetystyötä ja
kansainvälistä diakoniaa. Vuoden 2018 talousarviossa on yksityiskohtaisesti määriteltyinä
ne kirkon lähetystyön, kansainvälisen diakonian ja muun kirkollisen toiminnan kohteet, joita
seurakuntayhtymä on päättänyt tukea. Lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle
osoitetaan kuluvana vuonna 202 470 euroa ja muihin ennalta määriteltyihin, jäsenyyteen
tai pitkäaikaiseen yhteistoimintaan perustuviin kirkollisiin tarkoituksiin yhteensä 46 081
euroa. Yhteiselle kirkkoneuvostolle on lisäksi osoitettu 26 449 euroa avustusmäärärahoja
harkinnanvaraisia avustuksia varten. Edelleen myös seurakunnat voivat harkintansa
mukaan myöntää omista määrärahoistaan taloudellista tukea kirkollisten lähetysjärjestöjen
paikallista toimintaa varten sekä muuta seurakunnan tarkoitusperiä tukevaa toimintaa
varten.
Yhteisen kirkkoneuvoston harkinnanvaraisia avustusmäärärahoja on perusteltua käyttää
ennen kaikkea paikallisen toiminnan ja yksittäisten projektien tukemiseen.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hylätä Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry:n
avustusanomuksen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti päätösehdotuksen mukaan.
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Kirkkotilojen käytöstä perittävät korvaukset Vaasan kuorofestivaalilla 2018
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan kuorofestivaalin tuottaja Toni Sjöblom on toimittanut seurakuntayhtymälle
11.12.2017
päivätyn
toimitiloja
koskevan
vuokrausanomuksen
liitteenä
yhteistyöehdotuksen koskien Vaasassa 10.-13.5.2018 järjestettävää kuorofestivaalia (liite
8/13).
Anomuksessa toivotaan, että seurakuntayhtymä veloittaisi tilavuokraa ainoastaan
pääsymaksullisista konserteista ja niistäkin alennettuna 50 prosentilla suhteessa
normaaliin tilavuokrahinnastoon. Perusteluksi alennukselle todetaan konserttitarjonnan
monipuolisuus sekä pääsääntöisesti myös maksuttomuus. Lisäksi anomuksessa
nostetaan esiin se, että kuorot myös esiintyvät korvauksetta useissa jumalanpalveluksissa.
Alustavasta ohjelmaehdotuksesta ja tilankäyttösuunnitelmasta käy ilmi, että Vaasan
kirkossa järjestettäisiin kolme konserttia. Kuorofestivaalin kuoroja olisi mukana
avustamassa yhteensä kahdeksassa jumalanpalveluksessa.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 126 vahvistanut tilojen
käyttökorvaukset vuodelle 2018 (oheismateriaali). Käyttökorvaushintaan vaikuttaa
olennaisesti se, onko kyseessä maksuton vai maksullinen tilaisuus.
Kuorofestivaalin käyttökorvauksen määrästä päätettäessä on otettava huomioon tilojen
käytöstä seurakuntayhtymälle aiheutuvat suuret siivous- ja vahtimestarikustannukset.
Tämä koskee myös Vaasan kirkon kryptan käyttämistä harjoitus- ja taukotilana.
Aiempina vuosina seurakuntayhtymä on antanut kuorofestivaalille 25 prosentin alennuksen
hinnaston
mukaisista
hinnoista.
Jumalanpalvelusten
yhteydessä
pidetyistä
kirkkokonserteista ei ole peritty korvausta. Vuosina 2016-2017 kirkkokonsertit eivät ole
ajoittuneet jumalanpalvelusten yhteyteen vaan ovat olleet niistä ajallisesti täysin erillään.
Myös vuoden 2018 tilankäyttösuunnitelman mukaan kirkkokonsertit järjestetään
jumalanpalveluksista erillään.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Vaasan vuoden 2018 kuorofestivaalille Vaasan
seurakuntayhtymän tilojen käytöstä 25 prosentin alennuksen. Alennus lasketaan
voimassaolevan Tilojen käyttökorvaukset -hinnaston mukaisista hinnoista.
Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää järjestäjien huolehtivan siitä, että kirkon perinteitä ja
kirkkotilan arvoa kunnioitetaan ja että kirkoissa ja muissa seurakuntatiloissa esitettävä
musiikki on niihin sopivaa. Käytännön järjestelyistä yksityiskohtaisine ohjelmaaikatauluineen on hyvissä ajoin neuvoteltava seurakuntayhtymän kiinteistötoimen kanssa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalien tulokset
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä
nelivuotinen toimikausi päättyi 31.12.2017. Uusien työsuojeluvaltuutettujen ja
varavaltuutettujen vaalit toimitettiin Vaasan seurakuntayhtymässä marras-joulukuun 2017
aikana kirkon yhteistoimintasopimuksen (KirVESTES, liite 11) mukaisesti.
2.11.2017 päivätyn yhteistoimintaorganisaatiota koskevan paikallisen virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti Vaasan seurakuntayhtymään on valittu oma
työsuojeluvaltuutettu ja tälle kaksi varavaltuutettua kutakin seuraavaa henkilöstöryhmää
varten:
- Vaasan suomalainen seurakunta
- Vaasan ruotsalainen seurakunta
- Vähänkyrön seurakunta + pääsääntöisesti Vähässäkyrössä työskentelevät yhtymän
työntekijät
- Vaasan seurakuntayhtymä (pois lukien edellä mainitut)
Kirkon
pääsopijaosapuolten
laatimien
yhteistyötoimikunnan
asettamista
ja
työsuojeluvaltuutettujen valintaa koskevien ohjeiden mukaan vaalitoimikunnan tulee
ilmoittaa työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalin tulos kirkkoneuvostolle.
Vaalitoimikuntien ilmoitukset ovat liitteinä (liitteet 9/14–12/14).

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteiden 9/14–12/14 mukaiset Vaasan
seurakuntayhtymän työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalien tulokset tiedoksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
25.1.2018
Sammantr. 25.1.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 21 / 26
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Köklotin rantatonttien myynti
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420
Vaasan seurakuntayhtymä omistaa Mustasaaren Köklotissa kaksi erillistä
rantaosayleiskaavoitettua loma- ja asuinrakentamiseen osoitettua aluetta: Norrskat
(Furuskäret) ja Korpskat (Hällos Stormossen).
Kantatilalle Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) on osoitettu kymmenen (10) rakennuspaikkaa
ja
kantatilalle
Maunuksela:
499-459-7-2
(Hällos-Stormossen)
kuusi
(6)
lomarakennuspaikkaa.
Lomapaikat on lohottu omiksi tiloikseen ja rekisteröinti vahvistunut 12.6.2017: tontit on
lohottu Vaasan seurakuntayhtymän nimiin. Em. tonteille on rakennettu v. 2017 valmiiksi tiet
ja vesijohdot hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Sähkölinjat on rakentanut Vaasan
Sähköverkko Oy.
Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan
15.6.2017 § 147 käynnistää tonttikokonaisuuden myynnin 1. vaiheessa kantatilalla
Maunuksela: 499-459-7-2 sijaitsevien kuuden (6) tontin (liite 13/15) myynnin.
Näiden kuuden erillisen rantatontin myynnistä on allekirjoitettu v. 2017 neljä
esikauppakirjaa, jotka yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.12.2017.
Vaasan seurakuntayhtymän tarkoituksena on käynnistää v. 2018 Köklotin rantatonttien
myynti myös Norrskatin alueelta, koskien kantatilasta Heikkilä: (499-458-4-3) lohottuja
kymmentä (10) rantatonttia (liite 14/15). Samaan kokonaisuuteen liitetään Korpskatinalueelta vielä myymättä jääneet kaksi rantatonttia.
Tonttikiinteistöjen
myynnistä
Vaasan
seurakuntayhtymällä
on
sopimus
kiinteistövälitysliikkeen MySvens Oy:n kanssa. Kaikki tonttikaupat tehdään erillisinä ja
ehdollisina. Kaupoista päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kauppojen vahvistaminen
edellyttää vielä tuomiokapitulin lausuntoa sekä Kirkkohallituksen päätöstä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.6.2017 § 147 valtuuttanut
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysahon edustamaan seurakuntayhtymää ja johtamaan
rantatonttien myyntiprosessia sekä neuvottelemaan kauppahinnasta ostajaehdokkaiden
kanssa kiinteistövälittäjän välityksellä.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää käynnistää 2-vaiheena Mustasaaren Köklotissa,
Norrskatin alueella, omistamiensa kymmenen rantatontin myynnin (kantatilasta Heikkilä:
499-458-4-3 lohotut tontit) sekä jatkaa Korpskatin alueelta (kantatila Maunuksela: 499-4597-2) vielä vapaana olevan kahden rantatontin myyntiä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö selosti asian.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti päätösehdotuksen mukaan.
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Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian luopumisohjelma
Valmisteilja: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 480 84 20
Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 29.9.2015 § 35
hyväksynyt Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille 2015 – 2020.
Kiinteistöstrategiaan olennaisena osana kuuluvaa ns. luopumisohjelmaa on
seurakuntayhtymän, sekä eri seurakuntien hallinnossa käsitelty monitasoisesti ja
johdonmukaisesti v. 2015 – 2017.
Kiinteistöistä luopumisohjelman perusteisiin ja taustaselvityksiin on vaiheistettuakin
päätöksentekoa varten saatu pyydetyt lausunnot. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi vielä
kokouksessaan 10.4.2017 § 20 erityisen työryhmän selvittämään, mistä muista
seurakuntayhtymän käyttämistä kiinteistöistä kuin luopumisohjelman ensimmäisen
vaiheen kiinteistöistä olisi perusteltua luopua kustannussäästöjen aikaansaamiseksi.
Tarkastelussa ovat kaikki Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistöt.
Työryhmän jäseniksi nimitettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuulikki Kouhi,
kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, työnjohtaja Tommi Suomela sekä Erik Sjöberg, Malin
Lindblom, Erkki Teppo, Tuomo Klapuri, Hannu Härö ja Petri Hautala. Yhteinen
kirkkoneuvosto valitsi Malin Lindblomin tilalle ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran
Mikael Forslundin.
Työryhmälle annettiin tehtäväksi laatia yhteiselle kirkkoneuvostolle em. kiinteistöistä
luopumisehdotus 31.10.2018 mennessä.
Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa 31.10.2017 sekä 1.12.2017. Pöytäkirjat liitteineen
esitetään liitteenä 15/16.
Työryhmä on kokouksissaan käynyt kiinteistöistä luopumisohjelman keskeisimmät
kiinteistöstrategialinjaukset, perusselvitykset, eri lausunnot ja asiakokonaisuuteen liittyvät
seurakuntayhtymän talouden tasapainottamiselle asetetut tavoitteet yhteen sovittaen läpi.
Siltaranta-kiinteistön osalta työryhmä päätti, että kiinteistö palautetaan toistaiseksi
kehitettävien kiinteistöjen luetteloon. Vähäänkyröön kesällä 2018 valmistuvan uuden
seurakuntakeskuksen kokonaistoiminnan käynnistymisen jälkeen Siltaranta-kiinteistöstä
luopuminen otetaan uudelleen hallintopäätöskäsittelyyn.
Työryhmä on päätynyt ehdottamaan yhteiselle kirkkoneuvostolle asetettujen taloudellisten
säästötavoitteiden aikaansaamiseksi v. 2019 luopumista seuraavista huoneistoista ja
kiinteistöistä:
-----------------------Salassa pidettävä asia
------------------------
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Yhteinen kirkkovaltuusto on jo kokouksessaan 10.4.2017 § 20 päättänyt luopua Hyttystie
9:stä, Päiväranta-kiinteistöstä sekä suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan partiotiloista
(vuokratilat). Näiden osalta ei tarvita enää erillistä, uutta päätöstä.
Em. kiinteistöistä luopuminen ei riitä v. 2019 asetetun taloudellisen tavoitteen (0,5
miljoonaa euroa) aikaansaamiseksi (säästötavoite jää 86 510 euroa vajaaksi ja lisäksi osa
Lepikon
leirikeskuksen
käyttömenosäästöstä
on
jo
aiemmin
sisällytetty
henkilöstösuunnitelmatyön säästövelvoitteiden toteutuslaskelmiin). Keinoja lisäsäästöjen
toteuttamiseksi pyritään selvittämään vuoden 2018 aikana.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että kiinteistöstrategian
luopumisohjelman toinen luopumisvaihe laitetaan täytäntöön toteuttamalla
Lepikon leirikeskuksesta, Uumajankatu 2:sta, Vetokannaksen kirkosta, Tervajoen
rukoushuoneesta, Metsäkallion seurakuntakodista sekä Lähetyssopesta
luopumisen. Seurakuntayhtymä lopettaa toimintansa kyseisissä kohteissa
viimeistään 31.5.2019 lukien ja toiminta siirretään seurakuntayhtymän omistamiin
muihin tiloihin.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että kaikki mahdolliset kyseisiä
kohteita koskevat maksuvelvollisuudet irtisanotaan päättymään viimeistään
31.5.2019 mennessä.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää pyytää seurakuntayhtymän
seurakuntia
a) laatimaan kiinteistötoimelle 30.6.2018 mennessä yksityiskohtaiset
toiveensa toimintojen siirtoon liittyvistä mahdollisista toimitilamuutoksista
ja aikataulusta sekä
b) huolehtimaan siirron käytännön järjestelyistä yhteistyössä kiinteistötoimen
kanssa.
4. pyytää
kiinteistötoimea
selvittämään,
mistä
osakehuoneistoista
on
kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna kannattavaa luopua. Selvitys tulee antaa
yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.8.2018 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö selostivat asian.
Merkitään, että keskustelun aikana Maj-Britt Anderssén, Tuullikki Kouhi, Erkki Teppo, Seija
Lähdemäki, Petri Hautala sekä Erik Sjöberg pitivät puheenvuorot.
Maj-Britt Anderssén esitti, Christel Laxin kannattamana, asian palauttamista. Valmisteluun
pitää lisätä selvitykset siitä voiko Vasa kyrkliga stiftelsenin kanssa sopia Vetokannaksen
kirkon vuokran alentamisesta.
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Keskustelun päätyttyä koskien asian palauttamista puheenjohtaja totesi, että keskustelun
aikana on jätetty palautusesitys, jota on myös kannatettu.
Puheenjohtaja ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston äänestävän nimenhuudon avulla siten,
että jatkokäsittelyä kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Maj-Britt Anderssénin asian
palauttamisehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Ei.
Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
Jaa-ääniä

Kahdeksan (8) kappaletta (Autio, Launonen,
Lähdemäki,. Piipponen, Niemelä, Teppo, Öljymäki,
Koskela)

Ei-ääniä

Kaksi (2) kappaletta (Anderssén, Lax)

Tyhjiä

Kaksi (2) kappaletta (Härö, Sjöberg)

Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on äänestämällä päättänyt asian
jatkokäsittelyn puolesta.
Merkitään, että Maj-Britt Anderssén ja Christel Lax jättivät asiasta eriävät mielipiteet:
Ilmoitamme asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan 25.01.2018 § 16 päätös k. 1 koskien
Vaasan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian luopumisohjelmaa.
Olemme sitä mieltä, että:
vuokrakustannukset eivät ole verrattavissa, koska vahtimestarin kustannukset eivät ole
laskettu mukaan muiden kiinteistöjen vuokriin
muiden kiinteistöjen laajentaminen ei tulisi tehdä
yhtymä voisi vuokrata kirkko kaikkein kiireisimpään aikaan esim. joulun ja pääsiäisen
aikana sekä toimituksien aikana
Vaasa 25.01.2018
Maj-Britt Anderssén

Christel Lax

(sihteerin käännös)

Merkitään, että jäsen Erik Sjöberg ja Tuulikki Kouhi poistuivat kokouksesta klo 18.30 tämän
asian käsittelyn aikana.
Erkki Teppo esitti, Seija Lähdenmäen kannattamana, että Siltaranta-kiinteistön luopumisen
lisätään päätösehdotuksen kohtaan 1.
Keskustelun päätyttyä, puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on jätetty
muutosesitys, jota on myös kannatettu.
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Puheenjohtaja ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston äänestävän nimenhuudon avulla siten,
että talousjohtajan päätösehdotuksen kohtaa 1 kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja Erkki
Tepon muutosehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Ei.
Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
Jaa-ääniä

Viisi (5) kappaletta (Anderssén, Autio, Härö,
Launonen, Koskela)

Ei-ääniä

Kuusi (6) kappaletta (Lax, Lähdemäki, Piipponen,
Niemelä, Teppo, Öljymäki)

Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on äänestämällä päättänyt Erkki Tepon
muutosehdotuksen mukaisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti seuraavasti:
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että kiinteistöstrategian
luopumisohjelman toinen luopumisvaihe laitetaan täytäntöön toteuttamalla
Lepikon leirikeskuksesta, Uumajankatu 2:sta, Vetokannaksen kirkosta, Tervajoen
rukoushuoneesta, Metsäkallion seurakuntakodista, Lähetyssopesta sekä
Siltaranta-kiinteistön luopumisen. Seurakuntayhtymä lopettaa toimintansa
kyseisissä kohteissa viimeistään 31.5.2019 lukien ja toiminta siirretään
seurakuntayhtymän omistamiin muihin tiloihin.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että kaikki mahdolliset kyseisiä
kohteita koskevat maksuvelvollisuudet irtisanotaan päättymään viimeistään
31.5.2019 mennessä.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää pyytää seurakuntayhtymän
seurakuntia
c) laatimaan kiinteistötoimelle 30.6.2018 mennessä yksityiskohtaiset
toiveensa toimintojen siirtoon liittyvistä mahdollisista toimitilamuutoksista
ja aikataulusta sekä
d) huolehtimaan siirron käytännön järjestelyistä yhteistyössä kiinteistötoimen
kanssa.
4. pyytää
kiinteistötoimea
selvittämään,
mistä
osakehuoneistoista
on
kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna kannattavaa luopua. Selvitys tulee antaa
yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.8.2018 mennessä.
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Ilmoitusasiat
-

Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 11/13.12.2017

-

Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 1/10.1.2018

-

Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 10/7.12.2017

Merkittiin tiedoksi.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen
Merkitään, että kokouksen päätteeksi yhteinen kirkkoneuvosto veisasi virren 555 säkeistöt
1-2 suomalaisesta virsikirjasta ja virren 525 säkeistöt 3-4 ruotsalaisesta virsikirjasta.
Merkitään, että hallintopäällikkö selosti oikaisuvaatimusohjeita ja valitusosoitusta, liite
16/18.
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