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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
9.2.2018.

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

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Olli Autio ja Erik Sjöberg.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Valittiin Tarja Launonen ja Erik Sjöberg pöytäkirjantarkastajiksi.

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/2018
Esitetään sairaalasielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/1.2.2018.
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.
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Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen vaalikaudelle 2019–2022
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkolain 11. luvun 7 §:n 2. momentin mukaan yhteisen
kirkkovaltuuston paikkajaon kutakin vaalikautta varten. Kirkkojärjestyksen 10. luvun 9 §:n
2. momentissa todetaan, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden
kesäkuussa seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon
yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden
väkilukujen perusteella.
Kirkkolain 7 §:n 1. momentin mukaan yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään
kuuluvien seurakuntien yhteenlasketusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91
jäsentä. Kirkkojärjestyksen 10. luvun 9 §:n mukaan yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan
51 jäsentä, kun seurakuntien väkiluku on 40 001 – 150 000.
Kirkkolain 11. luvun 7 §:ssä 1. momentissa todetaan, että yhteinen kirkkovaltuusto voi
erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenmäärä on säädettyä pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä.
Edelleen kirkkolain 11. luvun 7 §:n 2. momentin mukaan jäsenten paikoista annetaan
kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on enemmän kuin
kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa.
31.12.2017 Vaasan suomalaisen seurakunnan väkiluku oli 31 986 (66,1 %), Vaasan
ruotsalaisen seurakunnan väkiluku 12 573 (26,0 %) ja Vähänkyrön seurakunnan väkiluku
3 832 (7,9 %). Seurakuntien yhteenlaskettu väkiluku oli 48 391 (100 %).
Kun yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin
kaksi paikkaa ja loput 45 paikkaa jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa, tulee
Vaasan suomalaiselle seurakunnalle yhteensä 32 paikkaa, Vaasan ruotsalaiselle
seurakunnalle yhteensä 14 paikkaa ja Vähänkyrön seurakunnalle yhteensä 5 paikkaa
yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Yhteinen kirkkovaltuusto suorittaa yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin ja muut
yhteiselle kirkkovaltuustolle kuuluvat luottamushenkilövaalit vuoden 2019 ensimmäisessä
kokouksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
vahvistaa yllä olevan selvityksen perusteella yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon
vaalikaudelle 2019–2022 seuraavasti:
1. Vaasan suomalainen seurakunta 32 paikkaa
2. Vaasan ruotsalainen seurakunta 14 paikkaa
3. Vähänkyrön seurakunta 5 paikkaa

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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Valtuustoaloite, Jari Nieminen: Asianmukaisten
seurakuntayhtymän jumalanpalvelustiloihin

leikkipaikkojen

perustaminen

Vaasan

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420
Valtuutettu Jari Nieminen on yhdessä 29 muun allekirjoittajan kanssa jättänyt yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksessa 29.9.2015 § 36 valtuustoaloitteen asianmukaisten
leikkipaikkojen perustamisesta Vaasan seurakuntayhtymän jumalanpalvelustiloihin
(oheismateriaali).
Vastaus aloitteeseen:
Vaasan seurakuntayhtymän talousarviossa v. 2017 oli varattuna 30 000,00 euron
määräraha lasten leikkipaikkojen toteuttamiseksi jumalanpalvelustiloihin.
Kiinteistötoimi on toteuttanut hankkeen toteuttamisesta ja vaatimuksista kyselyn
seurakuntien seurakuntaneuvostoille. Seurakunnista saatujen vastausten perusteella
yhteinen
kirkkoneuvosto
on
kokouksessaan
08.12.2016
§213
asettanut
jumalanpalvelustilojen leikkipaikkojen suunnittelusta vastaavan työryhmän. Työryhmän
ehdotukset on hyväksytty yhteisen kirkkoneuvoston 26.10.2017 § 199 tekemällä
päätöksellä toteutettavaksi vuonna 2017.
Nämä suunnitteluohjelmassa olevat tilat ovat: Vaasan, Huutoniemen, Palosaaren,
Sundomin, Vähänkyrön ja Vetokannaksen kirkot sekä Gerbyn ja Suvilahden
seurakuntakodit.
Leikkipaikkojen nimetty suunnittelutyöryhmä on saanut valtuustoaloitteessa tavoitellun
hankkeen päätökseen yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.
Kiinteistötoimi on yhteistyössä seurakuntien päiväkerhotoimen kanssa hankkinut ja
järjestänyt em. leikkipaikat täysin uusin kalustein. Mainittakoon lisäksi, että Vetokannaksen
kirkossa ja Suvilahden srk-kodissa leikkipaikkana käytetään jp-tilan viereisiä
päiväkerhotiloja ja Vaasan kirkon kryptassa aiemmin olleet lasten kalusteet otetaan
uudelleen käyttöön.
Seurakuntien aluekappalaiset seuraavat leikkipaikkojen tilakäyttöä ja kehittävät toimintaa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä valtuutettu Jari
Niemisen jättämän valtuustoaloitteen tiedoksi.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä aloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö selosti asian.
Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.
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Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston kirjelmä yhteiselle kirkkoneuvostolle
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh 044 4808 400
Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 7.2.2018 § 11 antanut
Vaasan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän (liite 1/25) koskien
yhteisen kirkkoneuvoston 25.1.2018 § 16 tekemää päätöstä yhteiselle kirkkovaltuustolle
esitettävistä luovuttavista kiinteistöistä.
Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston kirjelmässä todetaan, että he eivät
hyväksy yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä kiinteistöistä luopumisesta Vähänkyrön
Siltarannan osalta. Kirjelmän mukaan kyseinen päätös on tehty virheellisessä
käsittelyjärjestyksessä ja puutteellisella valmistelulla, kuulematta seurakuntaneuvostoa.
Kirjelmässä todetaan, että seurakuntaneuvostolla on ollut mahdollisuus antaa lausunto
kiinteistöstrategiassa olevista poistettavista kiinteistöistä ennen päätöksen tekoa. Tätä
mahdollisuutta ei ole ollut Siltarannan osalta. Myöskään lapsivaikutusten arviointia ei ole
Siltarannan osalta tehty.
Kirjelmässä todetaan edelleen, että Siltarannasta luopuminen tuotiin yhteisen
kirkkoneuvoston kokoukseen päätettäväksi vastoin kiinteistöstrategian luopumisohjelman
täytäntöönpanotyöryhmän yksimielistä esitystä.
Yhteisen kirkkoneuvoston 25.1.2018 kokoukseen viety pohjaesitys vastasi tarkalleen
kiinteistötyöryhmän tekemää yksimielistä esitystä. Siltaranta-kiinteistö ei ollut yhteisen
kirkkoneuvoston pohjaesitykseen kirjattuna, vaan sen lisäämistä esitettiin neuvoston
kokouksessa, asiaa käsiteltäessä. Tehty muutosesitys voitti äänestyksessä talousjohtajan
pohjaesityksen, jolloin Siltaranta lisättiin yhteiselle kirkkovaltuustolle annettavaan
esitykseen luovuttavista kiinteistöistä.
Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää kuitenkin kirjelmässään huomiota
erittäin tärkeään seikkaan koskien lapsivaikutusten arviointia. Kirkkojärjestyksen 23. luvun
3 §:n mukaan lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen
valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Käytännössä
lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen kuuluu päätösten valmistelijalle osana tavanomaista
päätösten valmistelutyötä. Kyseisessä tapauksessa arviointia ei kuitenkaan ole voitu
esittelijän toimesta tehdä, koska esitys Siltaranta-kiinteistöstä luopumisesta tehtiin vasta
kokouksessa, pohjaesityksestä poikkeavana muutosesityksenä.
Kiinteistöstrategian luopumislistalla olevista kiinteistöistä on laadittu yhteiselle
kirkkovaltuustolle keväällä 2017 erillinen, kirjallinen lapsivaikutusten arviointi. Siltarantakiinteistön lisäksi nyt luovuttaviksi esitetyistä kiinteistöistä myöskään Lepikon leirikeskus ja
Lähetyssoppi eivät ole olleet mukaan laaditussa kirjallisessa arviossa. Koska muista
luovuttaviksi esitetyistä kiinteistöistä on laadittu kirjallinen, yksityiskohtainen ja
kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukainen arviointi, voidaan pitää perusteltuna, että
myös Siltarannan, Lepikon leirikeskuksen ja Lähetyssopen osalta lapsivaikutusten arviointi
tehdään samassa, kirjallisessa muodossa.
Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston kirjelmässä esiin nostettu näkökulma
seurakuntaneuvostojen lausuntomahdollisuudesta on niin ikään varteenotettava, sillä
seurakunnat ovat kiinteistöstrategian täytäntöönpanoprosessin aikana päässeet
lausumaan kiinteistöstrategian luopumisohjelmaan sisällytetyistä kiinteistöistä, mutta eivät
sen ulkopuolella olevista, nyt myös luovuttaviksi esitetyistä kohteista. Lepikon
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leirikeskuksen osalta sekä talvikaudeksi sulkeminen että ympärivuotinen kiinniolo ovat
olleet käsittelyssä yhteisessä kirkkoneuvostossa ja asia on ollut esillä myös useissa
seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien muodostamissa työryhmissä ja toimikunnissa,
säästövaihtoehtojen etsimiseen liittyneen selvitystyön yhteydessä. Varsinaisesta
leirikeskuksesta
luopumisesta
ei
kuitenkaan
olla
pyydetty
seurakuntien
seurakuntaneuvostojen lausuntoja. Siltaranta ja Lähetyssoppi eivät ole olleet lainkaan
seurakuntien lausuttavina osana kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa. Lausuntojen
pyytämistä mainittujen kolmen kiinteistön osalta voidaankin siis pitää perusteltuna.
Lapsivaikutusten arviointi sekä seurakuntaneuvostojen lausunnot tulisi saada 15.3.2018
mennessä, jolloin yhteinen kirkkoneuvosto voi käsitellä ne 22.3.2018 kokouksessaan sekä
päättää niiden pohjalta mahdollisesta esityksestään yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteisen
kirkkovaltuuston kokous pidetään 11.4.2018.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. merkitä Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston kirjelmän (liite 1/25)
tiedoksi.
2. pyytää Vaasan suomalaisen, Vaasan ruotsalaisen ja Vähänkyrön seurakunnan
seurakuntaneuvostoilta lausunnot koskien Siltarannasta, Lepikon leirikeskuksesta
ja Lähetyssopesta luopumista. Lausunnot tulee antaa 15.3.2018 mennessä.
3. pyytää kiinteistötyöryhmää laatimaan lapsivaikutusten arvioinnin Siltarannasta,
Lepikon leirikeskuksesta ja Lähetyssopesta luopumisesta. Arviointi tulee antaa
15.3.2018 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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Työryhmän asettaminen Taiteiden Yö – Konstens Natt –tilaisuutta varten
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh 044 4808 400
Perinteinen Taiteiden Yö - Konstens Natt järjestetään Vaasassa 9.8.2018 Vaasan
kaupungin kulttuuripalveluiden johdolla. Vaasan seurakuntayhtymä on ollut aktiivinen
osanottaja järjestelyissä ja vuoden 2018 talousarviossa tilaisuuteen on varattu 7 400 €.
Vuonna 2017 tilaisuutta valmistelevaan työryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
Luottamushenkilöedustajana Mauri Öljymäki, Vaasan suomalaisesta seurakunnasta Arto
Ristolainen ja Arto Lehtineva, Vaasan ruotsalaisesta seurakunnasta Terese Söderman ja
Luisa Tast, Vähänkyrön seurakunnasta Marika Myllymäki sekä Vaasan
seurakuntayhtymästä Ville Helin ja Tommi Suomela. Työryhmän sihteerinä toimi Ville Helin
ja koollekutsujanana Arto Ristolainen.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1.

päättää asettaa työryhmän ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan Vaasan
seurakuntayhtymän osuutta kesän 2018 Taiteiden Yö -tapahtumassa, myönnettyjen
määrärahojen puitteissa.

2.

nimeää työryhmään 5-7 jäsentä.

3.

nimeää yhden työryhmän jäsenistä puheenjohtajaksi.

4.

toteaa, että työryhmän puheenjohtaja toimii samalla koollekutsujana. Työryhmä
valitsee sihteerin keskuudestaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitti, että Tommi Suomela valitaan työryhmän jäseneksi.
Merkitään, että kirkkoherra Forslund esitti, että Anna-Karin Lärka ja Heidi Mäkelä valitaan
työryhmän jäseniksi.
Merkitään, että Hannu Härö esitti, että Marika Myllymäki valitaan työryhmän jäseneksi.
Merkitään, että puheenjohtaja esitti, että Leena Lohikoski-Ojala ja Anne Bexar valitaan
työryhmän jäseniksi.
Merkitään, että Erkki Teppo esitti, että Mauri Öljymäki valitaan työryhmän jäseneksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti ja valitsi
työryhmän jäseniksi Tommi Suomelan, Anna-Karin Lärkan, Heidi Mäkelän, Marika
Myllymäen, Leena Lohikoski-Ojalan, Anne Bexarin sekä Mauri Öljymäen, jonka myös
valittiin työryhmän puheenjohtajaksi.
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Kaivinkoneen uusiminen Vähänkyrön hautausmaalle
Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors, puh. 044 4808 470
Seurakuntayhtymä on varannut 70.000 euron investointimäärärahan vuoden 2018
talousarvioon kaivinkoneen hankintaan. Vuoden 2017 aikana on hautaustoimen
henkilökunnan kanssa kartoitettu erilaisia konevaihtoehtoja, jotka soveltuisivat
mahdollisimman hyvin mm. haudan avaus- ja peittotehtäviin, hautausmaan kivitöihin.
Kantakaupungin hautausmailla on ollut käytössä kesästä 2017 samaa mallia oleva
kaivinkone, jonka soveltuvuus on todettu hyväksi. Merkittäväksi asiaksi on noussut
hankittavan koneen monipuolisuus, turvallisuus ja soveltuminen ahtaisiin tiloihin. Tällaisia
kohteita ovat varsinkin reunakivelliset hauta-alueet, joissa koneelta edellytetään pientä
kokoa, vakautta ja riittävää tehokkuutta.
Saadun kokemuksen perusteella hautaustoimen käyttäjätaho on yksimielinen siitä, että
hankintaan suorahankintana käytetty Cat 302.7D vuosimalli 2018 kaivinkone ja
lisävarusteet, Wihuri Oy:ltä hintaan 71 272,00 euroa sis alv.24 %. Vaihdossa annetaan
Bobcat E 16 minikaivinkone, vuosimalli on 2011. Wihuri Oy:n tarjous liitteessä 2/27.
Tämän lisäksi on todettava, että Cat-merkkisten koneiden myynti- ja varaosa sekä
huoltopalvelut on saatavana paikallisesti.
Kaivinkoneen ja vaihdossa annettavan Bobcat E 16 koneesta saatava hyvitys pudottaisi
hankinta hintaa niin että väliraha olisi yhteensä 55 847,00 euroa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Wihuri Oy:n tarjouksen (liite 2/27) ja päättää
hankkia Cat 302.7D kaivinkoneen hautaustoimen käyttöön tarjouksen mukaisesti. Hankinta
rahoitetaan
Vähänkyrön
hautausmaan
kaivinkoneen
uusimiseen
varatulla
investointimäärärahalla.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hautaustoimen päällikkö selosti asian.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen mukaan.
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Talousjohtajan vuosiloman antaminen
Esittelijä: yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Krister Koskela
Työnantaja vahvistaa vuosiloman ja lomarahavapaan ajankohdan. Lomarahavapaa tulee
pitää maksuvuoden tai sitä seuraavan kalenterivuoden aikana.
Talousjohtaja Juha Silanderin anomus:
”Vaasan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle
Anon kunnioittavasti vuosilomaa lomakaudelle 1.4.2018–31.3.2019 seuraaville
ajankohdille:
* 7.–11.5.2018 (4 vuosilomapäivää)
* 16.7.–6.8.2018 (16 vuosilomapäivää)
* 14.9.2018 (1 vuosilomapäivä)
* 15.–30.10.2018 (12 vuosilomapäivää)
Lomankertymiskaudelta 1.4.2017–31.3.2018 vuosilomaa jää jäljelle viisi (5) päivää.
Vaasassa, 5.2.2018
Juha Silander
talousjohtaja
Vaasan seurakuntayhtymä”

Puheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan anomuksen pitää 4 vuosilomapäivää 7.11.5.2018, 16 vuosilomapäivää 16.7.-6.8.2018, 1 vuosilomapäivän 14.9.2018 ja 12
vuosilomapäivää 15.-30.10.2018.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja toimi sihteerinä.
Merkitään, että talousjohtaja Juha Silander poistui kokouksesta eikä osallistunut asian
käsittelyyn esteellisyyden takia (osallisuusjäävi).
Merkitään, että hallintopäällikkö Emma Södergård poistui kokouksesta eikä osallistuneet
asian käsittelyyn esteellisyyden takia (palvelussuhdejäävi).
Päätösehdotuksen mukaan.
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Viranhaltijan irtisanoutuminen virkasuhteestaan
Valmistelija: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vahtimestari Anna Maija Kuoppala irtisanoo 24.1.2018 päivätyssä
virkasuhteensa 1.8.2018 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi (liite 3/29).

kirjeessä

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että vahtimestari Anna Maija Kuoppala on irtisanoutunut
virkasuhteesta 1.8.2018 lukien, ja että hänen virkasuhteensa päättyy 31.7.2018.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaan.
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Viranhaltijan irtisanoutuminen virkasuhteestaan
Valmistelija: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho irtisanoo 7.2.2018 päivätyssä
virkasuhteensa 1.10.2018 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi (liite 4/30).

kirjeessä

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho on irtisanoutunut
virkasuhteesta 1.10.2018 lukien, ja että hänen virkasuhteensa päättyy 30.9.2018.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho poistui kokouksesta eikä osallistunut
asian käsittelyyn esteellisyyden takia (osallisuusjäävi).
Päätösehdotuksen mukaan.
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Viranhaltijan irtisanoutuminen virkasuhteestaan
Valmistelija: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Alskathemmetin leirikeskuksen emännän viranhaltija irtisanoutuu 23.1.2018 päivätyssä
kirjeessä virkasuhteesta 1.1.2019 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi (liite 5/31).

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että Alskathemmetin leirikeksuksen emäntä Lilian
Norrgård on irtisanoutunut virkasuhteesta 1.1.2019 lukien, ja että hänen virkasuhteensa
päättyy 31.12.2018.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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Keittiötoimi muistotilaisuuksien
kaupunginosassa

ja

muiden

perhejuhlien

toteuttajana

Vähänkyrön

Valmistelija: keittiötoimen esimies Tiina Ravimo, puh. 044 4808 430
Vähänkyrön seurakunnassa on perinteisesti järjestetty muistotilaisuuksia ja muita
perhejuhlia seurakunnan oman emännän toimesta, myytävänä palveluna. Vaasan
kantakaupungin alueella vastaavaa toimintaa ei ole toteutettu, vaan keittiötoimi on toiminut
ainoastaan sisäisenä palveluntuottajana.
Vähänkyrön seurakuntatalon vesivahingosta johtuen muistotilaisuuksia ja muita
perhejuhlia on nyt, Vähänkyrön seurakuntasalin ollessa pois käytöstä, järjestetty Savilahtitalolla, omaisten ulkopuolelta ostamillaan palveluilla.
Vähänkyrön seurakunnan kirkkoherra on esittänyt toiveen, että Vähänkyrön uuden
seurakuntatalon valmistuttua kesällä 2018 seurakuntayhtymä pystyisi jälleen tarjoamaan
emäntäpalveluita seurakuntalaisille heidän niin halutessaan.
Ajatus on, että Vähäänkyröön palkattava seurakuntayhtymän emäntä-siivooja pystyisi
järjestämään muistotilaisuuksiin ja muihin perhejuhliin liittyvät tarjoilut tapauksissa, joissa
seurakuntalaiset haluaisivat ostaa palvelun nimenomaan seurakunnalta. Seurakuntalaisilla
säilyisi
luonnollisesti
mahdollisuus
järjestää
tarjoilut
myös
ulkopuolisten
pitopalveluyrittäjien kanssa.
Tapauksissa, joissa seurakuntalaiset valitsevat seurakunnan tarjoilujen järjestäjäksi,
emäntä-siivooja sopii asiakkaiden kanssa tarjoiluun liittyvistä yksityiskohdista. Samalla
asiakas kertoo, mistä hän haluaa ruoka-aineet hankittavan. Emäntä tekee kyseiseen
ruokakauppaan tilauksen, jonka asiakas käy maksamassa. Kauppa toimittaa ostetut
elintarvikkeet suoraan keittiöön ja emäntä valmistaa tarvikkeista sovitut tarjoilut.
Tilavuokra sekä pöytäliinamaksut määräytyvät yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän
Tilojen käyttökorvaukset –hinnaston mukaan. Tämän lisäksi tarjoilun järjestämisestä
veloitetaan emännän ja tilaisuudessa mahdollisesti tarvittavien muiden työntekijöiden
palkkakulut. Palkkakuluissa huomioidaan palkanmaksuun liittyvät sivukulut sekä
mahdolliset iltalisät ja sunnuntai-/pyhäkorvaukset. Keittiötoimen Vähänkyrön palvelut –
hinnasto esitetään liitteenä 6/32.
Tarjoilupalveluita pystytään tarjoamaan seurakuntalaisille ympäri vuoden, pois lukien
heinäkuut, johtuen sekä lomajärjestelyistä että keittiötoimen muiden toimintayksiköiden
resurssitarpeesta.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
1. seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuutta ostaa tarjoilupalveluita Vähänkyrön
kaupunginosan alueella sijaitsevissa seurakuntayhtymän toimitiloissa 1.9.2018 alkaen.
2. käytettävät emännän ja muiden keittiötoimen työntekijöiden palvelut määräytyvät
liitteenä 6/32 olevan Keittiötoimen Vähänkyrön palvelut –hinnaston mukaisesti.
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3. asiakas suorittaa elintarvikkeista, kukista ja muista tilaisuuteen liittyvistä hankinnoista
aiheutuvat kulut suoraan valitsemiinsa liikkeisiin.
4. tarjoilupalveluita tarjotaan ympäri vuoden, pois lukien heinäkuut.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
15.2.2018
Sammantr. 15.2.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 16 / 23
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Vähänkyrön seurakunnan emännän viran lakkauttaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoikeudellista palvelussuhdetta, jossa seurakuntayhtymä
on työnantajana ja viranhaltija työn suorittajana. Vain virkasuhteessa voidaan käyttää
julkista valtaa, mikä tarkoittaa hallintopäätösten tekemistä, jotka ovat delegoitu yhteiseltä
kirkkoneuvostolta.
Työsuhdetta
sääntelee
työsopimuslaki.
Työsopimussuhde
on
luonteeltaan
yksityisoikeudellinen oikeussuhde, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen
sopimukseen.
Työsopimussuhteessa
hoidettavan
tehtäväkokonaisuuden
muodostamisesta päättää toimivaltainen hallintoelin tai viranhaltija 1 Vaasan
seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto päättää toistaiseksi voimassa olevien
työsuhteisiin ottamisesta. Talousjohtajalle on delegoitu päätäntävalta ottaa määrärahojen
puitteissa määräaikaisen viranhaltijan tai työntekijän enintään yhden vuoden ajaksi ja
päättää sen palkkauksesta (yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö, 11 § kohta 6).
Kiinteistöpäällikölle ja hautaustoimen päällikölle on delegoitu päätäntävalta ottaa
kiinteistötoimeen / hautaustoimeen työsopimussuhteista henkilökuntaa enintään kuudeksi
kuukaudeksi ja päättää niiden palkkauksesta (yht. kn. ohjesääntö § 13 k. 2 ja § 14 k. 2).
Virkasuhde on olemassa kunnes se lakkautetaan, mutta työsopimussuhde on olemassa
vain työsopimussuhteen ajan.
Kirkon jäsenyyttä sekä konfirmaatiota edellytetään kaikilta viranhaltijoilta. Kirkon jäsenyyttä
sekä konfirmaatiota edellytetään niiltä työsopimussuhteisilta työntekijöiltä, joiden tehtävät
liittyvät jumalanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen tai sielunhoitoon
tai jos tehtävän luonteen vuoksi on muuten perusteltua edellyttää kirkon jäsenyyttä
(Kirkkolaki 6 luku 13 §).
Yhteisen
kirkkoneuvoston
ohjesäännön
(vahvistettu
Lapuan
hiippakunnan
tuomiokapitulissa 8.2.2017) mukaan talousjohtajalle, hallintopäällikölle, kiinteistöpäällikölle
ja hautausmaan päällikölle on delegoitu päätäntävaltaa, ei muille seurakuntayhtymän
viranhaltijoille. Tästä syystä on jatkossa syytä lakkauttaa virkoja ja niiden tilalle ottaa uusia
työntekijöitä työsuhteisiin.
Vähänkyrön
seurakunnan
emännän
virkasuhde
KirVESTES:in
vaativuusryhmällä 401 on ollut täyttämättä 1.5.2014 lukien.

peruspalkan

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Vähänkyrön
seurakunnan emännän virkasuhde lakkautetaan 1.5.2018 alkaen.

1

Anetjärvi, Jakobsson, Seurakunnan henkilöstöhallinto, Edita, 3. uudistettu painos, s. 35–36
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Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asian.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen mukaan.
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Vähänkyrön seurakunnan emäntä-siivoojan työsopimussuhteen auki julistaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Vähänkyrön seurakunnan emännän virkasuhde on ollut täyttämättä 1.5.2014 lukien.
Työsopimussuhteinen emäntä-siivooja tullaan rekrytoimaan kevään aikana uuden
seurakuntatalon käyttöönottamisen tähden.
Keittiötoimen esimies on tehnyt emäntä-siivoojan tehtävänkuvauksen käytössä olevien
emäntien virkasuhteisten johtosääntöjen pohjalta. Työtehtävien pääasiallinen sisältö on
muun muassa vastata seurakuntatiloissa järjestettävistä tarjoiluista, osallistua
keittiötoimintaan, vapaaehtoisten ohjeistaminen ja opastus, yhteistyö sidosryhmien
kanssa, vastata Vähänkyrön seurakuntatalon keittiön raaka-ainehankinnoista
taloudellisesti, tarkastaa elintarvikehankintojen laskut ja toimittaa ne viipymättä
taloustoimistoon, laskutuksesta huolehtiminen, vastata seurakuntatalon keittiön laitteista,
kalustosta, astiastoista ja tekstiileistä sekä myös huolehtia pöytäliinojen ja pyyheliinojen
pesettämisestä, huolehtia seurakuntatalon tilojen ylläpitosiivouksesta sekä yhteistyössä
keittiötoimen esimiehen kanssa laatia Vähänkyrön seurakuntatalon keittiöhenkilökunnan
työvuorolistat ja suunnitella muun keittiöhenkilökuntatarpeen.
Kyseiseen emäntä-siivoojan työsopimussuhteeseen voidaan valita henkilö, joka kuuluu
evankelis-luterilaiseen seurakuntaan ja on konfirmoitu, ja jolla on kokin tai suurtalouskokin
tutkinto ja riittäväksi katsottava käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus tai
majoitus- ja ravitsemisalan esimiestutkinto sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito.
Vähässäkyrössä olevaa seurakuntataloa käyttää pääosin Vähänkyrön seurakunta ja sen
seurakuntalaiset. Kielisäännön 3 §:n mukaan ulkoisia asiakaspalvelutehtäviä hoitavilta
vaaditaan toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen hallitseminen, mutta
erityisestä syystä voidaan määrätä kielivaatimukset kielisäännön pääperiaatteista
poikkeavasti. Ottaen huomioon, että Vähänkyrön seurakunnan seurakuntalaisia palvellaan
lähinnä vain suomen kielellä, on syytä poiketa periaatteesta, että ko. työntekijältä vaaditaan
ruotsin kielen taito.
Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu 10.4.2018 klo 10.00–11.30 ja 12.4.2018 klo
10.00–14.00 ja yhteinen kirkkoneuvosto tekee valintapäätöksen 26.4.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1.

julistaa toistaiseksi voimassa olevan emäntä-siivoojan työsuhteen haettavaksi siten,
että hakuaika on 19.3.–6.4.2018.

2.

Hakuilmoitus julkaistaan paikallislehtiin Pohjalaiseen ja Vasabladetiin 18.3.2018 sekä
seurakuntayhtymän julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Internetissä hakuilmoitus
julkaistaan rekrytointiohjelman KirkkoHR:n kautta Sakastin julkiselle kotisivulle, TEpalveluiden kotisivulle (ent. Mol.fi), sekä Oikotie.fi-sivulle. Hakuilmoitus julkaistaan
myös Vaasan seurakuntayhtymän verkkopalveluissa.

3.

, että työsopimussuhteeseen on kelpoinen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen, jolla on
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a. kokin tai suurtalouskokin tutkinto ja riittäväksi
ammattitehtävissä hankittua kokemusta, tai

katsottavaa

käytännön

b. majoitus- ja ravitsemisalan esimiestutkinto, sekä suomen kielen hyvä suullinen ja
kirjallinen taito.
4.

, että emäntä-siivoojan työsopimussuhteen säännöllinen täysi työaika työaikajaksossa
on 38 t 45 min (100 %) per viikko.

5.

, että emäntä-siivoojan pääasiallinen työpaikka on Vähänkyrön seurakuntatalo, mutta
tarvittaessa myös seurakuntayhtymän muut kiinteistöt.

6.

, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan.

7.

asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen keittiötoimen esimiehen,
hallintopäällikön sekä kaksi luottamushenkilöitä, joista toinen toimii työryhmän
puheenjohtajana. Hallintopäällikkö toimii työryhmän sihteerinä ja koollekutsujana.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että Hannu Härö esitti, että hänet ja Mariia Nuuja valitaan valintatyöryhmän
jäseniksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-6. mukaisesi sekä valinneen keittiötoimen esimiehen,
hallintopäällikön, Hannu Härön sekä Mariia Nuujan valintatyöryhmän jäseniksi.
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Määräaikaisen vahtimestari-siivoojan virkavapaasijaisuuteen palkkaaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 29.8.2017 vahtimestari-siivooja Maria Prosi-Kivistölle
palkatonta virkavapaata opintovapaalaissa tarkoitettua opintovapaata varten ajalle
29.8.2017–22.2.2019. Kyseisen virkasuhteen palkkaus määräytyy KirVESTES:in
vaativuusryhmän 401 mukaan.
Kiinteistöpäällikkö esittää, että kiinteistötoimessa työskentelevä määräaikainen
kiinteistöapulainen Jouni Lönn otetaan viranhaltija Maria Prosi-Kivistön sijaiseksi
seurakuntayhtymän omistamien osakehuoneistojen vahtimestari-siivoojaksi. Jouni Lönnin
nykyinen määräaikainen työsopimus päättyy 3.3.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa Jouni Lönnin viranhaltija Maria Prosi-Kivistön
sijaiseksi, seurakuntayhtymän omistamien osakehuoneistojen vahtimestari-siivoojaksi
ajalle 4.3.2018–22.2.2019.
2. , että virkasuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan.
3. , että säännöllinen työaika on 38 t 45 min (100 %).
4. , että Viranhaltija Maria Prosi-Kivistön sijaisen pääasiallinen työpaikka on Koulukatu 26–28
*, mutta tarvittaessa myös muut seurakuntayhtymän kiinteistöt.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö selosti asian.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.
* Vanhan Vaasan pappila (kirjoitusvirheen korjaus 22.2.2018)

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
15.2.2018
Sammantr. 15.2.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 21 / 23
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Koulukadun keittäjän työsopimussuhteeseen ottaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 480 84 10
Keittiötoimen esimies esittää, että Teemu Sippola otetaan toistaiseksi voimassa olevaan
Koulukadun keittiön keittäjän työsopimussuhteeseen 6.3.2018 lähtien.
Teemu Sippola on aloittanut Koulukadun keittiön keittäjänä 2.5.2016. Hänen määräaikaista
työsopimusta on jatkettu kiinteistöpäällikön virkamiespäätöksellä ja yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksellä. Teemu Sippola on toimittanut työnantajalle kopion kokin
tutkinnosta sekä kopion valtiohallinnon kielitodistuksesta, joka osoittaa ruotsin kielen
tyydyttävää suullista taitoa.
Kyseinen rekrytointitarve perustuu siihen, että Tiina Ravimo, jonka kanssa on solmittu
Koulukadun keittäjän toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteen, on valittu
keittiötoimen esimiehen virkasuhteeseen.
Keittiötoimen esimies pitää perusteltuna, että Koulukadun keittiön keittäjän peruspalkka
määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan.
Työsuhdetta ei tarvitse julistaa julkisesti haettavaksi. Julkishallinnossa on kuitenkin hyvä
hallinnon
avoimuuden
sekä
yhdenvertaisuusperiaatteen
(tasapuolisuus)
ja
objektiviteettiperiaatteen (puolueettomuus) mukaisesti noudattaa pääsääntöisesti samoja
menettelytapoja kuin virkaa täytettäessä. Työsuhteeseen ottamisessa on kuitenkin
mahdollista tarkoituksenmukaisuutta harkiten toimia toisinkin. Jos esimerkiksi
määräaikaista työsopimussuhteista tehtävää on hoitanut henkilö, jonka työhön työnantaja
on tyytyväinen, voidaan kyseinen henkilö ottaa työsuhteeseen vakinaisesti ilman
hakumenettelyä. Tällöin työnantajan etu voi asettua hallinnon avoimuuden edelle. 2
Keittiötoimi on tyytyväinen Teemu Sippolan työhön ja Teemu Sippolalla on käytännön
ammattitehtävissä hankittu kokemus, kokin ammatintutkinto sekä tehtävään vaadittava
kielitodistus (kyky ymmärtää ja käyttää ruotsin kieltä).
Vaasan seurakuntayhtymän kielisäännön 2. pykälän mukaan työsopimussuhteiselta
henkilöstöltä vaadittava kielitaito jaetaan kolmeen luokkaan. III luokka on kyky ymmärtää
ja käyttää suomen ja ruotsin kieltä. Muulta kuin johtavassa tai siihen rinnastettavassa
asemassa olevilta tai sisäisiä asiakaspalvelutehtäviä hoitavilta vaaditaan kielitaitoluokan III
mukaista kielitaitoa.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:

2

Seurakunnan henkilöstöhallinto, Sari Anetjärvi, Marja Jakobsson, Edita, 2017, s. 66
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1.

ottaa Teemu Sippolan kokin työsopimussuhteeseen toistaiseksi 6.3.2018 lukien,
hänen tehtävään soveltuvuuden perusteella, sillä ehdolla, että yhteisen
kirkkoneuvoston päätös 25.1.2018 § 9 on 6.3.2018 saanut lainvoiman.

2.

Teemu Sippolan pääasiallinen työpaikka on Koulukadun keittiö, mutta tarvittaessa
myös seurakuntayhtymän muut kiinteistöt.

3.

, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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Ilmoitusasiat
-

Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 1/24.1.2018

-

Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/7.2.2018

-

Kirkkohallituksen yleiskirje + liite 1/17.1.2018
Vuoden 2018 seurakuntavaalit

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 2/30.1.2018
Varhaiskasvatuksen yhteistyö seurakunnan ja kunnan välillä

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja yhteinen kirkkoneuvosto veisasi virren 275
ruotsalaisesta virsikirjasta.
Oikaisuvaatimusohjeet, liitteessä 7/38.
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