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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
16.3.2018.

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

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että ennen kokouksen varsinaista avaamista onniteltiin Erkki Teppoa hänen
syntymänpäivän johdosta.
Merkitään, että puheenjohtaja piti alkuhartauden.
Päätösehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Olli Autio ja Maj-Britt Anderssén.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Tiina Mäki ja Maj-Britt Anderssén valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että esityslistassa olevien asioiden lisäksi myös pykälät 6465 (Köklotin rantatontin myynti 499-458-4-4 ja 499-458-4-7) käsitellään.

Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 1/2018
Esitetään kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 1/28.2.2018
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Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1/2018
Esitetään perheasiain neuvottelukeskuksen pöytäkirja 1/5.3.2018

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Ohjesääntötoimikunnan pöytäkirja 1/2018
Esitetään ohjesääntötoimikunnan pöytäkirja 1/20.2.2018

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Ohjausryhmän pöytäkirja 1/2018
Esitetään ohjausryhmän pöytäkirja 1/14.2.2018

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Paikallistason neuvotteluryhmän pöytäkirja 1/2018
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Esitetään paikallistason neuvotteluryhmän pöytäkirja 1/31.1.2018.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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Vaasan kirkon ylivahtimestarin virkasuhteeseen ottaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.6.2017 § 142
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2018 § 18
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.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö esitti asian.
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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
virkasuhteen auki julistaminen

§

10

Vaasan

kirkon

ylivahtimestarin

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.
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.
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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.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 47 Vaasan kirkon ylivahtimestarin virkasuhteen ottaminen
Virkasuhdetta on hakenut 10 henkilöä, yhteenveto hakijoista liitteessä 1/47. Valintaa
valmisteleva työryhmä on haastatellut viisi hakijaa, valintatyöryhmän muistiot liitteessä
2/47.
Vaasan kirkon ylivahtimestarin johtosäännön mukaan (vahvistettu yhteisessä
kirkkoneuvostossa 26.3.2002) ylivahtimestarin viranhaltija ottaa ja erottaa yhteinen
kirkkoneuvosto saatuaan seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot.
Valintatyöryhmän sihteeri on seurakuntaneuvostoilta pyytänyt lausunnot (liitteet 3-5/47) ja
samalla toimittanut seurakuntaneuvostoille valintatyöryhmän muistiot.
Hallintopäällikön päätösehdotus:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa elektroniikka-asentaja Ville Helin Vaasan kirkon
ylivahtimestarin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen valintatyöryhmän 2/2018
muistiossa mainituilla perusteilla.
2. valintapäätös on ehdollinen ja vahvistetaan kun valittu hakija on esittänyt varauksettoman
lääkärintodistuksen.
3. Virkasuhteen alkamispäivästä sovitaan erikseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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Alskathemmetin leirikeskuksen emännän viran lakkauttaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Alskathemmet leirikeskuksen nykyisen emännän virkasuhde päättyy 31.12.2018, mutta
ottaen huomioon hänen vuosiloma, joka hän pitää syksyllä, hän tekee viimeinen
työpäivänsä 30.9.2018.
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.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että valtuusto
päättää:
1. , että Alskathemmet leirikeskuksen emännän virkasuhde (vaativuusryhmällä 402)
lakkautetaan 1.1.2019 alkaen, ja, että

1

Anetjärvi, Jakobsson, Seurakunnan henkilöstöhallinto, Edita, 3. uudistettu painos, s. 35–36
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2. todeta, että Alskathemmet leirikeskuksen viran
kirkkoneuvosto on hyväksynyt 10.10.1996 raukeaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö selosti asiaa.
Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.
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joka
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Alskathemmetin leirikeskuksen emännän työsopimussuhteen auki julistamien
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Keittiötoimen esimies on tehnyt emännän tehtävänkuvauksen käytössä olevan emännän
virkasuhteen johtosäännön pohjalta. Työtehtävien pääasiallinen sisältö on muun muassa
johtaa leirikeskuksen keittiötoimen keittiötoiminnan johtaminen, yhteistyön tekeminen
sidosryhmien kanssa, leirikeskuksen keittiön raaka-ainehankinoista vastaaminen,
elintarvikehankintojen laskujen tarkistaminen, leirikeskuksen keittiön laitteista, kalustosta,
astiastoista, ja tekstiileistä vastaaminen, keittiön siivouksesta huolehtimien sekä
yhteistyössä leirikeskuksen isännän ja keittiötoimen esimiehen kanssa laatia
leirikeskuksen
keittiöhenkilökunnan
työvuorolistat
ja
suunnitella
muun
keittiöhenkilökuntatarpeen
Kyseiseen emännän työsopimussuhteeseen voidaan valita henkilö, joka kuuluu evankelisluterilaiseen seurakuntaan ja jolla on kokin tai suurtalouskokin tutkinto ja riittäväksi
katsottava käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus tai majoitus- ja ravitsemisalan
esimiestutkinto sekä ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja suomen kielen
tyydyttävä suullinen taito.
Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu 22.5.2018 klo 09.00–11.00 ja 25.5.2018 klo
10.00–15.30 ja yhteinen kirkkoneuvosto tekee valintapäätöksen 14.6.2018. Tarkoitus on,
että uusi emäntä voisi aloittaa 1.9.2018.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1.

julistaa toistaiseksi voimassa olevan emäntä-siivooja*n työsuhteen haettavaksi siten,
että hakuaika on 4.5.–18.5.2018 klo 16.00.* korjaus 27.3.2018

2.

Hakuilmoitus julkaistaan paikallislehtiin Pohjalaiseen ja Vasabladetiin 29.4.6.5. *
(korjaus 27.3.2018) 2018 ja Kotimaa- ja Kyrkpressenlehtiin 26.4.3.5.*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 seurakunna jäsen, jolla on
a. kokin tai suurtalouskokin tutkinto ja riittäväksi
ammattitehtävissä hankittua kokemusta, tai

katsottavaa

käytännön

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

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

5.

, että emännän pääasiallinen työpaikka on Alskathemmetin leirikeskus, mutta
tarvittaessa myös seurakuntayhtymän muut kiinteistöt.

6.

, että työsuhteen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan.
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7.

asettaa valintaa valmistelevan työryhmän ja valita siihen keittiötoimen esimiehen,
hallintopäällikön ja Vasa svenska seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan sekä
kaksi luottamushenkilöä. Hallintopäällikkö toimii työryhmän sihteerinä ja
koollekutsujana.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että Maj-Britt Anderssén ehdotti, että Christel Lax valitaan valintatyöryhmään.
Merkitään, että puheenjohtaja ehdotti, että Tuulikki Kouhi valitaan valintatyöryhmään.
Puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen päätösehdotuksen kohtien 1.6. mukaisesti ja valinneen keittiötoimen esimiehen, hallintopäällikön (valittiin työryhmän
sihteeriksi ja koollekutsujaksi), Vasa svenska seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan,
Christel Laxin ja Tuulikki Kouhin valintaa valmistelevaan työryhmään.
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Hautaustoimen päällikön viran johtosäännön muuttaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 27.4.2017 § 98
Hautaustoimen päällikön viran johtosäännön muuttaminen
Hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors esittää, että puistopäällikön viran johtosääntö
päivitetään.
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt voimassa olevan puistopäällikön viran
johtosäännön 16.1.1985. Yhteinen kirkkoneuvosto on 29.1.2004 § 20 päättänyt muuttaa
virkanimike hautaustoimen päälliköksi. Vaasan ev. lut. seurakuntien puistopäällikön viran
johtosääntö ei ole kuitenkaan näiltä osin muutettu (oheismateriaali).
Kelpoisuusvaatimukset
Nykyisen johtosäännön mukaan kelpoisuusvaatimukset ovat:
-

evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva, raitis sekä kunnollisista ja kristillisistä
elämäntavoistaan tunnettu henkilö,

-

jolla on hortonomin tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus ja kokemus.

-

Puistopäälliköllä tulee olla toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito
sekä toisen tyydyttävä suullinen taito.
Hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors on tehnyt ohjesääntötoimikunnalle luonnoksen
päivitetystä johtosäännöstä. Ohjesääntötoimikunta on käsitellyt asiaa 20.9.2016 § 9 ja
18.4.2017 § 2.

Ohjesääntötoimikunta esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto
muuttaa kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:
-

Seurakuntayhtymän
hautaustoimen
päällikön
virkaan
voidaan
valita
evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva konfirmoitu henkilö, jolla on virkaan soveltuva
korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (AMK),
perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitetut esimies- ja
johtamistaidot.

-

Lisäksi hänellä tulee olla toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä
toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).

-

Kielitaitovaatimuksen osalta ohjesääntötoimikunta perustelee ne, että keittiötoimen
esimieheltä vaaditaan toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja
toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. On perusteltua vaatia
hautaustoimen päälliköltä myös kirjallista taitoa ottaen huomioon hautaustoimen
päällikön työtehtävät.

Tehtävät
Johtosäännön §:ssä 3 (liite 1/98) luetellut työtehtävät on päivitetty vastaamaan
hautaustoimen päällikön nykyistä työtilannetta.
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Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä ja vahvistaa liitteenä 1/98 olevan hautaustoimen päällikön viran uuden
johtosäännön §§ 2-6.
2. todeta, että Vaasan ev. lut. seurakuntien puistopäällikön viran johtosääntö 16.1.1985
raukeaa.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä
liitteenä 1/98 olevan hautaustoimen päällikön viran johtosäännön 1 §:n
kelpoisuusvaatimukset.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteisen kirkkoneuvosto totesi, että kirkkojärjestyksen 6:4 a §:n mukaan pääsääntönä on,
että siltä henkilöstöltä, jolta edellytetään määrättynä kelpoisuusvaatimuksena
korkeakoulututkintona, edellytetään kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virkaalueen enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen
tyydyttävä suullista ja kirjallista taitoa. Näistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan poiketa
johto- tai kielisäännöllä, jos työtehtävät sitä edellyttävät tai jos eri kielten käyttämistä
edellyttävien työtehtävien jako viranomaisessa sen sallii taikka vaatimuksista
poikkeamiselle on muita erityisiä syitä.
Kirkkolain 3. luvun 5. pykälän 3. momentin mukaan seurakuntayhtymä on kaksikielinen, jos
siihen kuuluu erikielisiä seurakuntia tai vähintään yksi kaksikielinen seurakunta.
Seurakuntayhtymän enemmistön kieli määräytyy siihen kuuluvien seurakuntien
läsnäoleviksi merkittyjen jäsenten enemmistön kielen mukaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian lisäselvitystä varten.
Selvitettävää on, onko viran johtosäännön esitetyt kielitaitovaatimukset kohtuullisia ja jos
ohjesääntötoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että on aihetta poiketa
kirkkojärjestyksen pääsäännöstä kielitaitovaatimuksista, esitys on perusteltava.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 50
Ohjesääntötoimikunta on kokouksessaan 20.2.2018 päättänyt esittää seuraavat perustelut
yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Ovatko esitetyt kielitaitovaatimukset kohtuullisia?
Ohjesääntötoimikunta katsoo nämä kielitaitovaatimukset kohtuullisiksi, koska haluamme
rekrytoinnissa pystyä palkkaamaan kokonaisuutena katsoen parhaan mahdollisen hakijan
ottaen huomioon kaikki kelpoisuusvaatimukset, ei vain kieltä. Kielitodistuksen saaminen
erinomaisilla tiedoilla on hyvin vaativaa henkilölle, jonka äidinkielenä on toinen kotimainen,
eikä kielitaitovaatimus saa olla se, mikä ratkaisee, kenet meidän on rekrytoinnissa valittava.
Sen estämiseksi, että kavennamme rekrytointipotentiaalia tällä perusteella,
ohjesääntötoimikunta on jatkanut käytäntöä vuodesta 1985, jossa kummallekaan
kansalliskielelle ei ole asetettu erilaisia kielitaitovaatimuksia.
Perusteet poikkeamiseen kirkkojärjestyksen kielitaitovaatimusten pääsäännöstä
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-

Nyt voimassa oleva johtosääntö on vuodelta 1985 eikä siinäkään ole tehty eroa
enemmmistökielen ja vähemmistökielen kielitaitovaatimusten välille. Kyseisen
virkasuhteen vanhan johtosäännön hyväksymiskäsittelystä puuttuu valmistelun
perustelut sille, miksi on päätetty, että kielitaitovaatimusten tulee olla avoimia siten,
ettei suomen ja ruotsin kielitaitovaatimusten välille tehdä eroa.

-

Kirkkojärjestyksen 6:4 a §:ssä säädetään, että suomen kielen erinomaisen taidon ja
ruotsin kielen tyydyttävän taidon vaatimisesta voidaan poiketa, jos 3) vaatimuksista
poikkeamiselle on muita erityisiä syitä.

-

Perusteena pääsäännöstä poikkeamiseen muiden erityisten syiden nojalla voisi olla,
että kirkkolain 3 luvun 8 §:ssä säädetään, että kirkollishallinnossa noudatetaan
soveltuvin osin, mitä kielilaissa säädetään kielellisistä oikeuksista sekä kielellisten
oikeuksien edistämisestä. Kielilain 8 luvun 35 §:ssä säädetään, että: ”Julkisen vallan
on perustuslain mukaisesti huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön
sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.”
Vaasa ja sen ympäristö ovat vahvasti kaksikielistä aluetta, ja on todennäköistä, että
tämä kaksikielinen toimintaympäristö vahvistuu Vaasan seurakuntayhtymässä tulevina
vuosina. Viitaten kielilain 3:8 määräykseen kielellisten oikeuksien edistämisestä
ohjesääntötoimikunta
pitää
perusteltuna,
että
1)
jatketaan
Vaasan
seurakuntayhtymässä voimassa ollutta käytäntöä, jonka mukaan kansalliskielille ei
aseteta erilaisia kielitaitovaatimuksia ja 2) ylempi vaatimus lasketaan erinomaisesta
hyvään kielitaitoon.

Muista kelpoisuusvaatimuksista ohjesääntötoimikunta piti hyvänä lisätä ”perehtyneisyys
viran tehtäväalueeseen, ympäristösuunnitteluun, puutarha-alan rakentamiseen ja
kunnossapitoon..”

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä ja vahvistaa liitteenä 6/50 olevan hautaustoimen päällikön viran uuden
johtosäännön §§ 2-6.
2. todeta, että Vaasan ev. lut. seurakuntien puistopäällikön viran johtosääntö 16.1.1985
raukeaa.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä
liitteenä 6/50 olevan hautaustoimen päällikön viran johtosäännön 1 §:n
kelpoisuusvaatimukset.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö esitteli asian.
Keskustelun aikana Erkki Teppo esitti, Maj-Britt Anderssénin kannattamana, että viran
johtosännön 1 §:ään tehdään seuraava lisäys: ”..riittäväksi katsottava käytännön kokemus
ja..”. Perusteluksi kyseiselle muutokselle Erkki Teppo mainitsi, että tämä antaa alkuperäistä
muotoilua oikeamman kuvan viran vaativuudesta rekrytoinnissa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen kohdan
1 Erkki Tepon tekemällä tekstilisäyksellä täydennettynä sekä hallintopäällikön
päätösehdotuksen 2.-3. kohtien mukaisesti.
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Kiinteistöpäällikön viran johtosäännön muuttaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 27.4.2017 § 99
Kiinteistöpäällikön viran johtosäännön muuttaminen
Kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho esittää, että kiinteistöpäällikön viran johtosääntö
päivitetään (oheismateriaali).
Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt voimassa olevan kiinteistöpäällikön viran
johtosäännön 11.5.1993.
Kelpoisuusvaatimukset
Nykyisen johtosäännön mukaan kelpoisuusvaatimukset ovat:
-

teknillisen oppilaitoksen talonrakennuksen opintolinajalla suoritettu insinöörin tutkinto
sekä riittävä kokemus käytännön rakennustoiminnasta ja kiinteistöjen hoidosta tai
teknillisen oppilaitoksen talonrakennuksen opintolinjalla suoritettu teknikon tutkinto
sekä hyvä perehtyneisyys käytännön rakennustoimintaan ja kiinteistöjen hoitoon.

-

evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva, raitis sekä kunnollisista ja kristillisistä
elämäntavoistaan tunnettu henkilö,

-

Viranhaltijalla tulee olla toisen kotimaisen täydellinen kirjallinen ja suullinen taito ja
toisen hyvä suullinen taito (yht. kv. 3.12.1992).

Kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho on tehnyt ohjesääntötoimikunnalle luonnoksen
päivitetystä johtosäännöstä. Ohjesääntötoimikunta on käsitellyt asiaa 20.9.2016 § 10 ja
18.4.2017 § 3.
Ohjesääntötoimikunta esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto
muuttaa kelpoisuusvaatimukset seuraavasti:
-

Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön virkaan voidaan valita evankelisluterilaiseen
kirkkoon kuuluva konfirmoitu henkilö, jolla on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai
virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (AMK), perehtyneisyys viran
tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitetut esimies- ja johtamistaidot.

-

Lisäksi hänellä tulee olla toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä
toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (kielitodistus).
Kielitaitovaatimuksen osalta ohjesääntötoimikunta perustelee ne, että keittiötoimen
esimieheltä vaaditaan toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. On perusteltua vaatia kiinteistöpäälliköltä
myös kirjallista taitoa ottaen huomioon kiinteistöpäällikön työtehtävät.
Tehtävät
Johtosäännön §:ssä 3 (liite 2/99) luetellut työtehtävät on päivitetty vastaamaan
kiinteistöpäällikön nykyistä työtilannetta.
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Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä ja vahvistaa liitteenä 2/99 olevan kiinteistöpäällikön viran uuden
johtosäännön §§ 2-6.
2. todeta, että kiinteistöpäällikön viran johtosääntö 11.5.1993 raukeaa.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä
liitteenä 2/99 olevan kiinteistöpäällikön viran johtosäännön 1 §:n
kelpoisuusvaatimukset.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteisen kirkkoneuvosto totesi, että kirkkojärjestyksen 6:4 a §:n mukaan pääsääntönä on,
että siltä henkilöstöltä, jolta edellytetään määrättynä kelpoisuusvaatimuksena
korkeakoulututkintona, edellytetään kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen virkaalueen enemmistön kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen
tyydyttävä suullista ja kirjallista taitoa. Näistä kelpoisuusvaatimuksista voidaan poiketa
johto- tai kielisäännöllä, jos työtehtävät sitä edellyttävät tai jos eri kielten käyttämistä
edellyttävien työtehtävien jako viranomaisessa sen sallii taikka vaatimuksista
poikkeamiselle on muita erityisiä syitä.
Kirkkolain 3. luvun 5. pykälän 3. momentin mukaan seurakuntayhtymä on kaksikielinen, jos
siihen kuuluu erikielisiä seurakuntia tai vähintään yksi kaksikielinen seurakunta.
Seurakuntayhtymän enemmistön kieli määräytyy siihen kuuluvien seurakuntien
läsnäoleviksi merkittyjen jäsenten enemmistön kielen mukaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian lisäselvitystä varten.
Selvitettävää on, onko viran johtosäännön esitetyt kielitaitovaatimukset kohtuullisia ja jos
ohjesääntötoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että on aihetta poiketa
kirkkojärjestyksen pääsäännöstä kielitaitovaatimuksista, esitys on perusteltava.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 51
Ohjesääntötoimikunta on kokouksessaan 20.2.2018 päättänyt esittää seuraavat perustelut
yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Ovatko esitetyt kielitaitovaatimukset kohtuullisia?
Ohjesääntötoimikunta katsoo nämä kielitaitovaatimukset kohtuullisiksi, koska olemme
laskeneet erinomaisen (täydellisen) kielitaidon vaatimuksen hyväksi kielitaidoksi siitä
syystä, että haluamme rekrytoinnissa pystyä palkkaamaan kokonaisuutena katsoen
parhaan mahdollisen hakijan ottaen huomioon kaikki kelpoisuusvaatimukset, ei vain kieltä.
Kielitodistuksen saaminen erinomaisilla tiedoilla on hyvin vaativaa henkilölle, jonka
äidinkielenä on toinen kotimainen, eikä kielitaitovaatimus saa olla se, mikä ratkaisee, kenet
meidän on rekrytoinnissa valittava. Sen estämiseksi, että kavennamme
rekrytointipotentiaalia tällä perusteella, ohjesääntötoimikunta on 1) jatkanut käytäntöä,
jossa kummallekaan kansalliskielelle ei aseteta erilaisia kielitaitovaatimuksia ja 2) laskenut
ylintä vaatimusta erinomaisesta hyvään kielitaitoon sekä laskenut hyvän suullisen taidon
tyydyttävään suullisen taitoon.
Perusteet poikkeamiseen kirkkojärjestyksen kielitaitovaatimusten pääsäännöstä
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Nyt voimassa oleva johtosääntö on vuodelta 1993 eikä siinäkään ole tehty eroa
enemmmistökielen ja vähemmistökielen kielitaitovaatimusten välille. Sama koskee
puistopäällikön kielitaitovaatimuksia vuoden 1985 johtosäännössä. Näiden johtosääntöjen
hyväksymiskäsittelystä puuttuvat valmistelun perustelut sille, miksi on päätetty, että
kielitaitovaatimusten tulee olla avoimia siten, ettei suomen ja ruotsin kielitaitovaatimusten
välille tehdä eroa.
Kirkkojärjestyksen 6:4 a §:ssä säädetään, että suomen kielen erinomaisen taidon ja ruotsin
kielen tyydyttävän taidon vaatimisesta voidaan poiketa, jos 3) vaatimuksista poikkeamiselle
on muita erityisiä syitä.
Perusteena pääsäännöstä poikkeamiseen muiden erityisten syiden nojalla voisi olla, että
kirkkolain 3 luvun 8 §:ssä säädetään, että kirkollishallinnossa noudatetaan soveltuvin osin,
mitä kielilaissa säädetään kielellisistä oikeuksista sekä kielellisten oikeuksien
edistämisestä. Kielilain 8 luvun 35 §:ssä säädetään, että: ”Julkisen vallan on perustuslain
mukaisesti huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja
yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.” Vaasa ja sen ympäristö
ovat vahvasti kaksikielistä aluetta, ja on todennäköistä, että tämä kaksikielinen
toimintaympäristö vahvistuu Vaasan seurakuntayhtymässä tulevina vuosina. Viitaten
kielilain 3:8 määräykseen kielellisten oikeuksien edistämisestä ohjesääntötoimikunta pitää
perusteltuna, että 1) jatketaan Vaasan seurakuntayhtymässä voimassa ollutta käytäntöä,
jonka mukaan kansalliskielille ei aseteta erilaisia kielitaitovaatimuksia ja 2) ylempi vaatimus
lasketaan erinomaisesta hyvään kielitaitoon.
Muista kelpoisuusvaatimuksista ohjesääntötoimikunta piti hyvänä lisätä ”perehtyneisyys
viran tehtäväalueeseen, rakennustekniikkaan, ja kaavoitus- ja maankäyttöasioihin..”

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä ja vahvistaa liitteenä 7/51 olevan kiinteistöpäällikön viran uuden
johtosäännön §§ 2-6.
2. todeta, että Vaasan ev. lut. seurakuntien kiinteistöpäällikön viran johtosääntö
11.5.1993 raukeaa.
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä
liitteenä 7/51 olevan kiinteistöpäällikön viran johtosäännön 1 §:n
kelpoisuusvaatimukset.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö esitteli asian.
Keskustelun aikana Erkki Teppo esitti, Maj-Britt Anderssénin kannattamana, että viran
johtosännön 1 §:ään tehdään seuraava lisäys: ”..riittäväksi katsottava käytännön kokemus
ja..”. Perusteluksi kyseiselle muutokselle Erkki Teppo mainitsi, että tämä antaa alkuperäistä
muotoilua oikeamman kuvan viran vaativuudesta rekrytoinnissa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen kohdan
1 Erkki Tepon tekemällä tekstilisäyksellä täydennettynä sekä hallintopäällikön
päätösehdotuksen 2.-3. kohtien mukaisesti.
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Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 15.2.2018 todettiin, että tällä hetkellä puuttuu
kohta, jonka mukaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on delegoitu
päätäntävalta myöntää talousjohtajan vuosilomat ja lomarahavapaat. Olisi paljon
sujuvampaa, jos tämä päätäntävalta olisi delegoitu yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalle.
Laissa ei ole estettä tällaiselle muutokselle. Kirkkojärjestyksen 6. luvussa 8. pykälässä
lukee; ” Jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää yhteinen kirkkoneuvosto
virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille. Tämä
siis tarkoittaa sitä, että tästä pääsäännöstä voi poiketa.
Talousjohtajan viran johtosäännössä lukee, että talousjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston
alainen ja tästä syystä yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt talousjohtajan vuosiloma- ja
lomarahavapaiden anomukset.
Ohjesääntötoimikunta käsitteli asian kokouksessaan 20.2.2018 ja esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön tehdään seuraavat
muutokset:
Toimivallan siirtäminen
10 §
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja tekee seuraavat ratkaisut:
1. nimeää seurakuntayhtymän edustajan yhdistysten kokouksiin ja muiden yhtiöiden kuin asuntoja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin,
myöntää talousjohtajan vuosilomat ja lomarahavapaat
11 §
Talousjohtaja tekee seuraavat ratkaisut, jollei asia ole annettu muun toimielimen tai viranhaltijan
tehtäväksi:
3. myöntää seurakuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomat ja lomarahaavapaat,

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen
kirkkovaltuusto päättää seuraavat muutokset liitteessä 8/52 esitetyllä tavalla:
1. yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön pykälään 10 lisätään kohta 2: ”myöntää
talousjohtajan vuosilomat ja lomarahavapaat”
2. yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön pykälään 11 ensimmäisen momentin
kohtaan 3 lisätään: ”ja lomarahavapaat,”

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.
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Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran peruspalkan määrittäminen
Esittelijä: yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erik Sjöberg
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2017 § 177
Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2017 § 177 Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran
peruspalkan määrittäminen
Esittelijä: yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erik Sjöberg
Asia: Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Mikael Forslundin peruspalkan määrittäminen
Kirvestesin 2017 K 30 hinnoitteluryhmän mukaan (4 436,60–5 545,74 euroa 1.2.2017
alkaen).
Tehtävän vaativuuden perusteella esitän, että kirkkoherra Mikael Forslundin peruspalkka
tulee olemaan 4 700,00 euroa kuukaudessa.
Entisen kirkkoherran Tor-Erik Storen peruspalkka oli 5 148,21 euroa.
Viranhaltijan peruspalkan määrittäminen palvelukseen otettaessa vaikuttavat viran
tehtävien vaativuus, laaja-alaisuus ja vastuullisuus. Lisäksi vaikuttavat viranhaltijan
ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen kokonaisuudessaan. Viran kolme ensimmäistä
palkkaperustetta ovat pysyneet samana edelliseen viranhaltijan suhteen. Sen sijaan
ammatinhallintaa ja työssä suoriutumista ei voida vielä arvioida palkan perusteena tässä
vaiheessa. Kuuden kuukauden jälkeen virantoimituksen alkamisesta on mahdollista
arvioida ammatinhallintaa ja työssä suoriutumista kokonaisuudessaan uudelleen palkan
perusteena.

Varapuheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Mikael
Forslundin peruspalkka on 4 700,00 euroa kuukaudessa 1.9.2017 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kirkkoherra Mikael Forslund poistui kokouksesta eikä osallistunut asian
käsittelyyn esteellisyyden takia (osallisuusjäävi).
Merkitään, että varapuheenjohtaja Erik Sjöberg selosti perusteet päätösehdotukseensa:
-

KirVESTESin liitteen 8 mukaan kirkkoherran palkkauksen määrittämisessä
hinnoitteluryhmän palkka-asteikolla tulee ottaa huomioon tehtävien vaativuus,
niiden laaja-alaisuus ja vastuullisuus sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä
suoriutumisen kokonaisuus. Soveltamisohjeen mukaan seurakunnan on toimittava
peruspalkkaa määritellessään kannustavasti ja vastuullisesti ottaen huomioon
taloudellisen kantokykynsä sekä seurakuntayhtymän omat ja kirkon
palkkapoliittiset linjaukset.

-

Kirkkoherra Mikael Forslundin edeltäjä Tor-Erik Storella oli kymmenen vuoden
työkokemus Vaasan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherrana toimimisesta. Ennen
tätä kirkkoherra Store toimi Koivulahden seurakunnan kirkkoherrana monta vuotta.
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-

Ottaen huomioon, että kirkkoherra Mikael Forslundilla on huomattavasti lyhempi
työkokemus kirkkoherrana toimimisesta verrattuna edeltäjänsä työkokemukseen
ja hänen asiantuntevuutensa ei ole samalla tasolla kuin kokeneiden kirkkoherrojen
on kohtuullista määrittää kirkkoherra Forslundin peruspalkkaa 10 % vähemmäksi
kuin hänen edeltäjänsä peruspalkkaa.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt
päätösehdotuksen mukaisesti esittelijän mainitsemin perustein.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 53
KirVESTES, Liite 8, Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta
seurakunnissa, § 3, 2. mom:
”Uuden viranhaltijan peruspalkkaa olisi hyvä arvioida kuuden kuukauden jälkeen työhön
ryhtymisestä/virantoimituksen alkamisesta uudelleen, jolloin voidaan tarkistaa, onko
peruspalkka oikeassa suhteessa henkilön ammatinhallintaan, työsuoritukseen ja
työnantajan palkkapoliittisiin linjauksiin, ks. 4 mom. peruspalkan tarkistaminen palvelussuhteen aikana.
Seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määritellessään kannustavasti ja vastuullisesti
ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja kirkon palkkapoliittiset
linjaukset.”
Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Mikael Forslund aloitti kirkkoherran virassa
1.9.2017, joten KirVESTES:ssä mainittu kuusi kuukautta on tullut täyteen 28.2.2018. Tässä
vaiheessa on mahdollista arvioida ammatinhallintaa ja työssä suoriutumista
kokonaisuudessaan uudelleen palkan perusteena. Forslundin nykyinen peruspalkka on
4 700,00 euroa kuukaudessa.
Kuuden kuukauden virassaolon jälkeen voidaan todeta, että Mikael Forslund on perehtynyt
tunnollisesti viranhoitoon kuuluviin tehtäviin ja suoriutunut niistä hyvin. Forslundin
peruspalkkaa on perusteltua korottaa 150,00 eurolla kuukaudessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Mikael
Forslundin peruspalkka on 4 850,00 euroa kuukaudessa 1.3.2018 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kirkkoherra Mikael Forslund poistui kokouksesta eikä osallistunut asian
käsittelyyn esteellisyyden takia (osallisuusjäävi).
Merkitään, että varapuheenjohtaja Erik Sjöberg selosti perusteet päätösehdotukseensa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
varapuheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan varapuheenjohtajan mainitsemin
perustein.
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Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallinen järjestelyerä
Esittelijä: yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erik Sjöberg
Kirkon alalla saavutettiin palkkaneuvottelutulos 15.2.2018. Neuvottelutulos noudattaa
kustannustasoltaan ns. yleistä linjaa. Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on
1.2.2018–31.3.2020.
Laaditun Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2018-2020 allekirjoituspöytäkirjan § 2 mukaan
yleisessä palkkausjärjestelmässä täyttä työaikaa tekevien viranhaltijoiden ja
kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkaa tarkistetaan 1.4.2018 alkaen 1,1 %:n
yleiskorotuksella, jonka lisäksi kesäkuussa 2018 maksetaan erillinen, 108 euron kertaerä.
Edelleen allekirjoituspöytäkirjan § 3 mukaan 1.4.2019 alkaen toteutetaan yleisessä
palkkausjärjestelmässä 1,0 %:n korotus ja kesäkuussa 2019 maksetaan 368 euron
kertaerä. Kyseisillä kertaerillä toteutetaan vuoden 2018 0,5 %:n ja vuoden 2019 0,6 %:n
järjestelyerät sekä sopimuskauden pidentäminen kahdella kuukaudessa. Vastaavasti
tuntipalkkaisten työntekijöiden perustuntipalkkaa tarkistetaan 1.4.2018 alkaen 1,6 %:lla ja
edelleen 1.4.2019 1,6 %:lla.
Allekirjoituspöytäkirjan § 2 kohdan 2.2 mukaan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän
osalta seurakunta päättää 1.4.2018 lukien 1,6 %:n suuruisen järjestelyerän käyttämisestä
KirVESTES:n liitteessä 8 määriteltyihin J- ja K-hinnoitteluryhmän viranhaltijoiden (Vaasan
seurakuntayhtymässä Vaasan suomalaisen, Vaasan ruotsalaisen ja Vähänkyrön
seurakunnan kirkkoherrat sekä talousjohtaja) peruspalkkoihin. Edelleen § 3 kohdan 3.2
mukaan seurakunta päättää 1.4.2019 lukien 1,6 %:n suuruisen järjestelyerän
käyttämisestä ko. viranhaltijoiden peruspalkkoihin.
Allekirjoituspöytäkirjan mukaan järjestelyerä lasketaan huhtikuun 2018 korotuksen osalta
ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden vuoden 2018
tavanomaisen kuukauden peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta, ja huhtikuun
2019 korotuksen osalta vastaavasti vuoden 2019 tavanomaisen kuukauden peruspalkoista
muodostetusta palkkasummasta.
Pöytäkirjassa todetaan edelleen, että työnantajan tulee järjestelyerää käyttäessään ottaa
huomioon, että johtoasemassa olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa
tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Niin ikään pöytäkirjassa todetaan, että työtehtävien
vaativuuden, laaja-alaisuuden ja vastuullisuuden sekä viranhaltijan ammatinhallinnan ja
työssä suoriutumisen kokonaisuuden arvioimiseksi tulee olla asetettu / asettaa tavoitteet,
joiden pohjalta peruspalkka voidaan määritellä.
Vaasan seurakuntayhtymän ylimmän johdon peruspalkat on tarkistettu joulukuussa 2014
sekä aina uuden viranhaltijan aloittaessa virassaan, KirVESTES:n edellyttämällä tavalla.
Tarkistuksissa on huolehdittu siitä, että peruspalkat ovat oikeassa suhteessa toisiinsa ja
viranhaltijoiden alaisten palkkoihin, vastaavat työtehtävien vaativuutta, laaja-alaisuutta ja
vastuullisuutta sekä huomioivat ko. viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen.
Edelleen tarkistuksissa on huomioitu KirVESTES:n kirjaukset peruspalkan määrittelyssä
huomioitavista kannustavuudesta ja vastuullisuudesta.
Pöytäkirjassa mainitut tavoitteiden asetannat toteutuvat Vaasan seurakuntayhtymässä
käytännössä kirkkolainsäädäntöön ja virkojen johtosääntöihin tehtyjen kirjausten
perusteella. Kirkkoherran tehtävät määritellään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä
yksityiskohtaisesti. Vastaavasti talousjohtajan viran johtosäännössä kuvataan
yksityiskohtaisesti virkaan sisältyvät tehtävät. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto ja
seurakuntien seurakuntaneuvostot seuraavat käytännössä kirjattujen tavoitteiden
toteutumista
jatkuvasti,
muun
muassa
päätöksenteon
ja
siihen
liittyvän
virkamiesvalmistelun näkökulmista.
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Vuoden 2018 laskennallinen järjestelyerä on kuukausitasolla 331,11 euroa ja vuoden 2019
osalta 336,41 euroa. Mikäli yhteinen kirkkoneuvosto on 22.3.2018 § 53 päättänyt tarkistaa
Vaasan ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran palkkaa esityksen mukaisesti, ovat
laskennalliset järjestelyerät vastaavasti 333,51 euroa vuodelle 2018 ja 338,85 euroa
vuodelle 2019.
Ylimmän johdon peruspalkat on jo valmiiksi suhteutettu Vaasan seurakuntayhtymässä
perusteellisesti harkitulla tavalla ja kaikkien muiden Vaasan seurakuntayhtymän ja sen
seurakuntien työntekijöiden palkat korottuvat laskennallisesti 1,6 %:lla 1.4.2018 ja edelleen
1,6 %:lla 1.4.2019. Näistä syistä voidaan pitää perusteltuna, että myös ylimmän johdon
peruspalkkoja koskevat vuosien 2018 ja 2019 1,6 %:n järjestelyerät jaetaan suoraan
nykyisten peruspalkkojen suhteessa, korottamalla niitä 1,6 %:lla 1.4.2018 ja uudelleen
1.4.2019.

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ylimmän johdon palkkausjärjestelmän paikallinen
järjestelyerä käytetään Vaasan seurakuntayhtymässä korottamalla ylimmän johdon
peruspalkkoja 1,6 prosentilla 1.4.2018 alkaen ja uudelleen 1,6 prosentilla 1.4.2019 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Merkitään, että kirkkoherrat ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet
asian käsittelyyn esteellisyyden takia (osallisuusjäävi).
Merkitään, että hallintopäällikkö ja kiinteistöpäällikkö poistuivat kokouksesta eivätkä
osallistuneet asian käsittelyyn esteellisyyden takia (palvelussuhdejäävi).
Merkitään, että varapuheenjohtaja toimi kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä tämän
asian käsittelyn aikana.
Todettiin, että suomalaisen seurakunnan kirkkoherran palkkaan sisältyy yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajuuden palkkio, joka tulee jatkossa eriytyä selkeästi palkasta
omaksi palkkioksi.
Keskustelun päätyttyä varapuheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
varapuheenjohtajan päätösehdotuksen mukaan.
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Musiikkikoulujen lukukausimaksut syksyllä 2018
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkoneuvosto on 16.5.2017 kokouksessaan § 123 vahvistanut musiikkikoulun
lukukausimaksuiksi lukuvuodelle 2017-2018 seuraavat (hintoihin lisätään alv):
1. 155 euroa / oppilas syyslukukaudella 2017 ja 161 euroa / oppilas kevätlukukaudella
2018.
2. Sivuainemaksu 78 euroa / oppilas syyslukukaudella 2017 ja 81 euroa / oppilas
kevätlukukaudella 2018.
3. Ryhmäopetukseen osallistuvan lapsen osalta 93 euroa syyslukukaudella 2017 ja 97
euroa kevätlukukaudella 2018.
4. Kohtien 1. ja 3. lukukausimaksuista myönnetään 50 % sisaralennus toisesta lapsesta
alkaen. Erihintaisten lukukausimaksujen tapauksessa sisaralennus myönnetään
alimmista lukukausimaksuista.
Vahvistetuissa lukukausimaksuissa on huomioitu yhteisen kirkkoneuvoston 27.4.2017
antamien talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018–2020
laatimisohjeiden mukainen taksojen korotus, n. 5 %.
Vaasan suomalaisen seurakunnan toteuttaman musiikkikoulun koordinaattori, kanttori
Tuija Niemistö on esittänyt toiveen, että syyslukukauden 2018 lukukausimaksut voitaisiin
vahvistaa jo nyt, jolloin musiikkikoulun markkinointi olisi helpompaa.
Koska yhteisen kirkkoneuvoston tekemä linjaus taksojen korotuksesta koskee koko vuotta
2018, on lukukausimaksujen tarkistaminen syyslukukauden osalta mahdollista jo tässä
vaiheessa.
Jatkossa musiikkikoulujen lukukausimaksut tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston
päätettäviksi kalenterivuosittain, eli esimerkiksi toukokuussa 2018 yhteinen kirkkoneuvosto
käsittelee vuoden 2019 kevät- ja syyslukukauden lukukausimaksut.
Esitetyt syyslukukauden 2018 lukukausimaksut on laskettu korottamalla vuoden 2017
syyslukukauden maksuja viidellä prosentilla, voimassa olevien talousarvion
laatimisohjeiden mukaisesti.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
1. musiikkikoulujen lukukausimaksu on 163 euroa + alv / oppilas syyslukukaudella 2018.
2. musiikkikoulujen sivuainemaksu on 82 euroa + alv / oppilas syyslukukaudella 2018.
3. maksu ryhmäopetukseen osallistuvasta lapsesta on 98 euroa + alv syyslukukaudella
2018.
4. kohtien 1. ja 3. lukukausimaksuista myönnetään 50 % sisaralennus toisesta lapsesta
alkaen. Erihintaisten lukukausimaksujen tapauksessa sisaralennus myönnetään
alimmista lukukausimaksuista.
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Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asiaa.
Päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.
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Pankkitilien käyttöoikeudet
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön § 7 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää
seurakuntayhtymän ja seurakuntaneuvosto seurakunnan pankkitilien avaamisesta,
lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 §:n 2. momentin 2. kohdan mukaan
talousjohtaja päättää seurakuntayhtymän varojen sijoittamisesta sekä avaa ja lopettaa
sijoitustoiminnassa tarpeelliset arvo-osuustilit yhteisen kirkkoneuvoston ohjeiden
mukaisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.1.2016 § 18 päättänyt, että
seurakuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeus on 22.1.2016 alkaen toistaiseksi seuraavilla
henkilöillä:
- Juha Silander ja Emma Södergård, kumpikin yksin
- Sinikka Manni, Maria Rinnasto ja Eija Parviainen, kaksi yhdessä.
Samassa yhteydessä aikaisemmat, 24.1.2008 § 18 annetut pankkitilien käyttöoikeudet on
peruutettu. Edelleen samassa yhteydessä on todettu, että 22.1.2016 lähtien talousjohtaja
Juha Silander päättää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön nojalla seurakuntayhtymän
varojen sijoittamisesta sekä avaa ja lopettaa sijoitustoiminnassa tarpeelliset arvo-osuustilit
yhteisen kirkkoneuvoston ohjeiden mukaisesti.
Palkkasihteeri Eija Parviainen on jäänyt eläkkeelle 31.12.2017. Uutena palkkasihteerinä
on 1.1.2018 aloittanut Helinä Koski-Hirvinen.
Eija Parviaisen pankkitilien käyttöoikeus tulisi poistaa ja vastaava käyttöoikeus tulisi antaa
palkkasihteeri Helinä Koski-Hirviselle.

Päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1.

päättää, että Vaasan seurakuntayhtymän (Y-tunnus 0209622-9) pankkitilien
käyttöoikeus on 1.4.2018 alkaen toistaiseksi seuraavilla henkilöillä:
- Juha Silander ja Emma Södergård, kumpikin yksin
- Sinikka Manni, Maria Rinnasto ja Helinä Koski-Hirvinen, kaksi yhdessä.

2.

päättää, että aikaisemmat, 14.1.2016 § 18 ja mahdollisesti sitä aiemmin annetut
pankkitilien käyttöoikeudet peruutetaan.

3.

toteaa, että talousjohtaja Juha Silander päättää yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön nojalla seurakuntayhtymän varojen sijoittamisesta sekä avaa ja lopettaa
sijoitustoiminnassa tarpeelliset arvo-osuustilit yhteisen kirkkoneuvoston ohjeiden
mukaisesti.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asiaa.
Päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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Talouskatsaus
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymän taloussäännön § 21 mukaan yhteiselle kirkkovaltuustolle,
yhteiselle kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille on annettava kirjanpitoon perustuvia
tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden sekä ennusteita
loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta.
Talousjohtaja Juha Silander raportoi yhtymän taloudellisesta tilanteesta sekä menojen ja
tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden.

Päätösehdotus:
Talouskatsaus merkitään
kirkkovaltuustolle.

tiedoksi.

Talouskatsaus

annetaan

myös

yhteiselle

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Talousjohtaja totesi antavansa talouskatsauksen yhteiselle kirkkoneuvostolle § 58 Vuoden
2017 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Vuoden 2017 tilinpäätös
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut (oheismateriaali). Tilinpäätös osoittaa alijäämää
514 634,60 euroa.
Koko kirkon jäsenmäärä laski Suomessa vuonna 2017 1,2 %. Seurakuntien jäsenmäärä oli
vuoden 2017 lopussa 3 904 293 henkilöä. Seurakuntien läsnä olevan väestön
prosenttiosuus koko maan väkiluvusta oli 70,7 % (71,8 % vuonna 2016).
Vaasan seurakuntayhtymän seurakuntien läsnä oleva väestö 31.12.2017 oli 48 391
(49 277). Väkiluku pieneni 886 henkilöllä vuoteen 2016 nähden. Suomalaisen seurakunnan
läsnä oleva väestö oli vuoden 2017 lopussa 31 986 (32 658), ruotsalaisen seurakunnan 12
573 (12 686) ja Vähänkyrön seurakunnan 3 832 (3 933). Vaasan kaupungin väkimäärä
31.12.2017 oli ennakkotiedon mukaan 67 398 henkilöä, pienentyen 222 asukkaalla
31.12.2016 tilanteeseen nähden (vuonna 2016 väkiluku kasvoi yhdellä asukkaalla).
Seurakuntien läsnä olevan väestön osuus kaupungin väkimäärästä oli vuoden 2017
lopussa 71,8 % (72,9).
Toimintatuotot (ilman sisäisiä) pienenivät edellisvuoteen nähden 6,9 % ja olivat 1,370 milj.
euroa (1,471). Toimintakulut (ilman sisäisiä) laskivat 4,0 %, ollen 12,551 milj. euroa
(13,072). Käyttötalouden toteutumisvertailu osoittaa, että yhteisen kirkkovaltuuston
myöntämät talousarviomäärärahat ovat olleet riittävät.
Verotulot nousivat 4,6 %, ollen 12,768 milj. euroa (12,204). Verotulojen nousun taustalla
on vuoden 2017 alusta voimaan astunut korkeampi kirkollisveroprosentti (vuonna 2017
1,40 %, aiemmin 1,25 %). Varsinaisia kirkollisveroja kertyi 11,465 milj. euroa (10,590) ja
yhteisöveron korvannutta valtionrahoitusta sekä edellisten vuosien yhteisöverotilityksiä
yhteensä 1,303 milj. euroa (1,614). Kirkollisverojen osuus verokertymästä oli 89,8 % (86,8).
Rahoitustoiminnan nettotuotoksi muodostui 0,681 milj. euroa (0,974) Vuosikate oli 1,020
milj. euroa (0,302). Poistot toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja ne olivat 1,535 milj.
euroa (1,283). Investointeihin käytettiin 2,879 milj. euroa (1,568). Seurakuntayhtymän
maksuvalmius parani 3,142 milj. euroa, johtuen seurakuntayhtymän ottamasta 3,500 milj.
euron rakennuslainasta (vuonna 2016 maksuvalmius heikkeni 1,284 milj. euroa). Taseen
loppusumma 31.12.2017 on 46,18 milj. euroa (42,17).
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 0,034 milj. euroa (0,187).

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1.

hyväksyä tilikauden 1.1.–31.12.2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajien
tarkastettavaksi.

2.

esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä,
514 634,60 euroa, kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä –tilille.

3.

esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se esittää tilintarkastuskertomuksen sekä
vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.
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Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitti vuoden 2017 tilinpäätöksen.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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Kiinteistöistä luopuminen
Esittelijä: Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2018 § 16
Yhteinen
kirkkoneuvosto
25.1.2018
kiinteistöstrategian luopumisohjelma

§

16

Vaasan

seurakuntayhtymän

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:
Kiinteistö/kohde

Käyttöbudjetti v. 2018

Lepikon leirikeskus

180.350 €
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210 € (luopuminen vireillä)

Päiväranta

9.160 € (vuokrasop. päättyy 1.8.2018)

Hyttystie 9
Uumajankatu 2

36.800 €

Vetokannaksen kirkko

84.700 €

Suom. partiotila

10.800 € (vuokrasop. päättyy 31.12.2017)

Ruots. partio

15.900 € (vuokrasop. päättyy 31.12.2017)
5.000 €

Tervajoen rukoushuone
Metsäkallion srk-koti

50.840 €

Osakehuoneistot

45.000 € (osittain)

Lähetyssoppi

10.800 €

Yhteensä

449.560 €

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.
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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.
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
(sihteerin käännös)
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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.
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
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.

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 59
Yhteisen kirkkoneuvoston 25.1.2018 pidetyn kokouksen jälkeen on ilmennyt, että yhteisen
kirkkoneuvoston päätös on perustunut osittain puutteelliseen selvitykseen.
Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:n mukaan lapsen edun edistämiseksi kirkollisen
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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 Siltaranta-kiinteistön osalta 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.
Hallintolain 8. luvun § 50 mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja
ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen,
selvitykseen, päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen, päätöstä tehtäessä on
tapahtunut menettelyvirhe tai asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti
vaikuttaa päätökseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.2.2018 § 25 päättänyt pyytää
kiinteistötyöryhmää laatimaan lapsivaikutusten arvioinnin Siltarannasta, Lepikon
leirikeskuksesta ja Lähetyssopesta luopumisesta. Samassa yhteydessä yhteinen
kirkkoneuvosto päätti pyytää Vaasan suomalaisen, Vaasan ruotsalaisen ja Vähänkyrön
seurakunnan seurakuntaneuvostoilta lausunnot koskien Siltarannasta, Lepikon
leirikeskuksesta ja Lähetyssopesta luopumista. Seurakuntien seurakuntaneuvostot olivat
aiemmin, kiinteistöstrategian täytäntöönpanoprosessin aikana, päässeet lausumaan
kiinteistöstrategian luopumisohjelmaan sisällytetyistä kiinteistöistä, mutta eivät sen
ulkopuolella olevista, nyt myös luovuttaviksi esitetyistä kohteista. Lepikon 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 oltu pyydetty seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausuntoja. Siltaranta ja
Lähetyssoppi eivät olleet olleet lainkaan seurakuntien lausuttavina osana
kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa. Lausuntojen pyytämistä mainittujen kolmen
kiinteistön osalta pidettiin näin perusteltuna.
Sekä lapsivaikutusten arviointi että seurakuntaneuvostojen lausunnot pyydettiin 15.3.2018
mennessä.
Kiinteistötyöryhmä päätti pyytää aiemman lapsivaikutusten arvioinnin laatineita
talousjohtajaa ja hallintopäällikköä laatimaan myös nyt kyseessä olevan arvioinnin.
Laadittu lapsivaikutusten arviointi on liitteenä 9/59. Kolmen seurakunnan
seurakuntaneuvostojen lausunnot esitetään liitteinä 10/59, 11/59 ja 12/59.
Lapsivaikutusten arvioinnin perusteella voidaan todeta seuraavaa:
1. Lähetyssopen nykyisestä toimitilasta luopumisella ei ole vaikutusta lasten ja nuorten
hyvinvointiin ja/tai oikeuksiin.
2. Lepikon leirikeskuksesta luopumisella on suhteellisen vähän vaikutusta lapsiin ja
nuoriin, koska leirikeskuksessa järjestettävä toiminta on kertaluonteista (leirit ja
leiripäivät), ei päivittäistä tai viikottaista. Kertaluonteiseen toimintaan osallistuttaessa
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ei toiminnan järjestämispaikalla ole ratkaisevaa merkitystä. Liikkumisen ja
osallistumisen osalta luopumispäätöksellä on mahdollisia vaikutuksia niissä
tapauksissa, joissa toiminta siirtyy Lepikon leirikeskuksesta Österhankmon
leirikeskukseen. Toiminnan siirtyessä Lepikon leirikeskuksen välittömässä
läheisyydessä sijaitsevaan Alskathemmetin leirikeskukseen ei vaikutuksia ole.
3. Siltaranta-kiinteistöstä luopumisella on merkittäviä vaikutuksia Merikaarron alueen
lapsiin ja nuoriin, erityisesti liikkumisen ja palveluiden saavutettavuuden näkökulmista.
Luopumisella voi olla vaikutuksia myös lasten ja nuorten ihmissuhteiden ja
osallistumisen sekä yhteisön ja alueen näkökulmista.
Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa todetaan, että kiinteistöjen
luopumisohjelma on kokonaisuus, jossa suomalainen seurakunta joutuu eniten
sopeuttamaan toimintaansa. Tämä tulee lausunnon mukaan ottaa huomioon, kun
jatkotoimia kiinteistöistä luopumisten osalta harkitaan. Seurakuntaneuvosto toteaa
hyväksyvänsä luopumisohjelman jo sen tähden, että näin voidaan turvata toiminta ja
työntekijöiden asema.
Vaasan ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa todetaan, että
Lepikon leirikeskuksesta, lähetyssopesta ja Siltarannasta luopumisella ei ole merkittävää
vaikutusta ruotsalaisen seurakunnan toimintaan. Edelleen todetaan, että vuoden 2019
leiritoiminta on jo nyt suunniteltu niin, että vain kahta leirikeskusta, Alskathemmetiä ja
Österhankmoa, käytetään. Seurakuntaneuvosto toteaa, että seurakuntayhtymä voi luopua
Lepikon leirikeskuksesta.
Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunnossa todetaan, että Merikaarto,
jossa Siltaranta sijaitsee, on kasvata asuinalue. Siltarannassa kokoontuu lukuisia eri lasten
ja nuorten ryhmiä. Partiolle ei ole lausunnon mukaan varattu tiloja Vähänkyrön uuteen,
valmistuvaan seurakuntataloon. Lausunnossa todetaan edelleen, että seurakunnan
toiminta on keskittynyt tilojen suhteen kolmeen taajamaan. Näiden osalta seurakunta on jo
nyt varautunut siihen, että Tervajoen rukoushuoneesta luovutaan. Siltarannasta
luopumista pidetään näin kohtuuttomana ja epäoikeudenmukaisena. Lepikon
leirikeskuksen osalta seurakuntaneuvosto lausuu, että luopuminen vaikuttaisi paljon
seurakunnan toimintaan, mutta toisaalta Lepikosta luopumalla olisi mahdollista saada suuri
säästö aikaiseksi. Lausunnossa todetaan, että leirien uudelleenjärjestelyillä, mm.
ostopalveluilla ja jäljelle jäävien leirikeskusten käyttöasteiden kasvattamisella, saataisiin
leiritoiminta joka tapauksessa järjestettyä kohtuullisesti. Lähetyssopen osalta
seurakuntaneuvosto lausuu, että jos lähetyssopen siirtämisellä saadaan säästöjä aikaan,
tuntuu se järkevältä.
Koska yhteisen kirkkoneuvoston 25.1.2018 tekemä päätös on perustunut puutteelliseen
selvitykseen, tulee yhteisen kirkkoneuvoston poistaa tehty päätös ja ratkaista asia
uudelleen. Laadittu lapsivaikutusten arviointi ja seurakuntaneuvostojen pyydetyistä
kiinteistöistä
antamat
lausunnot
eivät
ole
ristiriidassa
kiinteistötyöryhmän
luopumisesityksen kanssa, joten yhteisen kirkkoneuvoston 25.1.2018 kokouksen § 16
pohjaesitys voidaan uudistaa sellaisenaan.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. poistaa 25.1.2018 § 16 tekemänsä päätökset hallintolain § 50 perusteella.
2. merkitä laaditun lapsivaikutusten arvioinnin (liite 9/59) ja seurakuntaneuvostojen
lausunnot (liitteet 10/59, 11/59 ja 12/59) tiedoksi.
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3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Lepikon leirikeskusta,
Siltaranta-kiinteistöä ja Lähetyssoppea koskevat seurakuntaneuvostojen
lausunnot sekä lapsivaikutusten arvioinnin tiedoksi.
4. 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.
5. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää, että kaikki mahdolliset kyseisiä
kohteita koskevat maksuvelvollisuudet irtisanotaan päättymään viimeistään
31.5.2019 mennessä.
6. 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.
7. pyytää
kiinteistötoimea
selvittämään,
mistä
osakehuoneistoista
on
kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna kannattavaa luopua. Selvitys tulee antaa
yhteiselle kirkkoneuvostolle 31.8.2018 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että keskustelun aikana Christel Lax, Erkki Teppo, Tuulikki Kouhi,
puheenjohtaja, Kai Niemelä, Mauri Öljymäki sekä Erik Sjöberg käyttivät puheenvuoron.
Christel Lax esitti, Maj-Britt Anderssénin kannattamana, Vetokannaksen kirkon poistamista
päätösehdotuksen 4. kohdasta jotta yhteinen kirkkoneuvosto voi antaa vastaukset Vasa
kyrkliga stiftelse-säätiön tekemiin kysymyksiin.
Christel Lax perusteli Vetokannaksen kirkon poistamista vedoten seuraaviin seikkoihin:
Kohta 1
YKN 12.01.2017 § 29 s 40/46
Suunnitteluryhmä 08.12.2016 § 22
Kiinteistöpäällikkö on käynyt suunnitteluryhmän esittämän toiveen mukaisesti keskustelua
Vasa kyrkliga stiftelsenin kanssa siitä, mitä tarkoittaisi käytännössä jos seurakuntayhtymä
luopuisi Vetokannaksen kirkon vuokran maksusta.
Neuvottelu käytiin Vasa kyrkliga stiftelse-säätiön edustajien Max Kuula (pj) ja Daniel
Djupsjöbacka (siht.) kanssa. Keskustelussa kiinteistöpäällikkö toi selkeästi esille Vaasan
seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian periaatteet ja tavoitteet perusteluineen:
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-

Lähialueella oleva muu vuokrattavissa oleva toimitila,

-

korkeat käyttökustannukset,

-

tulossa olevia suuria korjauskustannuksia,

-

Käyttö ei pääosin seurakunnallisessa toiminnassa

Todettakoon että ei mikään yllämainituista kriteereistä päde Vetokannaksen kohdalla
(tilastollisesti näyttöä).
Keskustelun aikana tultiin kahteen vaihtoehtoon:
VE1 Vaasan seurakuntayhtymä ostaa Vetokannaksen kirkon edullisesti
VE2 Vaasan seurakuntayhtymä vuokraa Vetokannaksen kirkon nykyisestä alennetulla
hinnalla. Laadittaisiin pitkäaikainen kirjallinen vuokrasopimus. Tässä on kuitenkin oltava
realisti kiinteistökustannusten kasvulle.
Näitä vaihtoehtoja ei ole käsitelty asianomaisesti (asiallisesti) kokouksessa. Ei riitä että
YKN:n päätöksessä merkataan , vaan asia on käsiteltävä ja päätös annettava
asianomaisille eli säätiön edustajille.
Kohta 2
Yhteinen kirkkovaltuusto pyysi kokouksessaan 31.01.2017 § 12 edelleen selvittämään
Vetokannaksen kirkon vuokratason. Päätös oli että asia Vetokannaksen kirkon
luopumisesta palautetaan lisäselvitystä varten ja mm. seuraava seikka on tutkittava
:”Vetokannaksen kirkon lopullinen vuokra” Vasa kyrkliga stiftelse- säätiön edustajat Max
Kuula (pj) ja Daniel Djupsjöbacka (siht.) tapasivat talousjohtajan ja esittivät uuden kirjallisen
ehdotuksen tulevasta vuokrasopimuksesta (päiv. 28.02.2017) ja vuokratasosta 42.000 €
01.01.2018
alkaen
sidottuna
kuluttajakustannusindeksiin
sekä
ehdotuksen
vahtimestaripalveluiden kustantamisesta avustusmuotoisena 6.000/v. 01.01.201831.12.2020 (liitteet 19/84 ja 20/84) jolloin kokonaiskustannus olisi 48.000 € vuodessa.
Vuokrasopimus ehdotetaan laadittavaksi toistaiseksi voimassa olevaksi niin, että
irtisanomisaika olisi kolme vuotta aina seuraavan vuoden alusta lukien. Nämä ehdotukset
esitettiin yht. kirkkoneuvoston kokouksessa 30.03.2017 § 84 ja olivat liitteinä yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksessa 10.04.2017 § 20.
Vuokrasopimusehdotusta ei ole käsitelty eikä avustusanomusta kokouksissa. Ei riitä että
merkataan lisäselvityksinä vaan on käsiteltävä ja päätös on annettava asianomaisille eli
säätiön edustajille.
Säätiö ei ole vieläkään
avustusanomukseen.

saanut

vastausta

vuokrasopimusehdotukseen

eikä

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.30 - 18.40. Kai Niemelä poistui tauon aikana.
Keskustelun päätyttyä, puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on jätetty
muutosesitys, jota on myös kannatettu.
Puheenjohtaja ehdotti yhteisen kirkkoneuvoston äänestävän nimenhuudon avulla siten,
että talousjohtajan päätösehdotuksen kohtaa 4 kannattavat jäsenet äänestävät Jaa ja
Christel Laxin muutosehdotusta kannattavat jäsenet äänestävät Ei.
Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin yksimielisesti.
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Äänestyksessä annettiin seuraavat äänet:
Jaa-ääniä Kuusi (6) kappaletta (Mäki, Piipponen, Teppo, Öljymäki, Koskela, Höykinpuro)
Ei-ääniä Kaksi (2) kappaletta (Lax, Anderssén)
Tyhjä

Yksi (1) kappale (Sjöberg)

Puheenjohtaja totesi, että yhteinen kirkkoneuvosto on äänestämällä päättänyt
talousjohtajan kohdassa 4 päätösehdotuksen mukaisesti sekä yksimielisesti kohtien 1.-3.
ja 5.-7. mukaisesti.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
22.3.2018
Sammantr. 22.3.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 38 / 49
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportti
Esittelijä: Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Ohjausryhmä 31.5.2017 § 20
Ohjausryhmä 14.2.2018 § 5
Yhteistyötoimikunta 9.3.2018 § 9
Ohjausryhmä 21.11.2017 § 40 Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin laadinta
Valmistelija: Juha Silander, puh. 044 4808 400
Ohjausryhmä
on
kokouksessaan
31.5.2017
§
19
käsitellyt
laaditun
henkilöstösuunnitelmatyön väliraportin. Yhteisen kirkkoneuvoston iltakoulu on antanut
ohjausryhmälle näkemyksensä väliraportista, jotka on käsitelty ohjausryhmän
kokouksessa 19.9.2017 § 30. Ohjausryhmä totesi tuolloin iltakoulun muistion pohjalta, että
henkilöstösuunnitelmaan ei ole lisäselvitystarpeita.
Laaditun aikataulusuunnitelman mukaisesti henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportti olisi
tarkoitus käsitellä ohjausryhmän helmikuun kokouksessa, jonka jälkeen loppuraportti
menee edelleen yhteistyötoimikuntaan lausunnolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee
loppuraportin maaliskuun 2018 kokouksessaan, päättäen samalla tarvittavista
jatkotoimenpiteistä vuoden 2019 talousarviovalmistelun osalta sekä ohjeistaen tarvittaessa
virkamiehiä mahdollisten päätösasioiden valmistelusta.
Uusimpien talouslaskelmien perusteella vaikuttaa siltä, että seurakunnille ja
seurakuntayhtymälle annettu 1,5 miljoonan euron säästövelvoite, täydennettynä
kiinteistöluopumisten kautta tavoitellulla 0,5 miljoonan euron säästöllä, ei tule riittämään.
Laskelmat osoittavat, että talouden tasapainottamiseksi tarvittaneen edelleen 1,0
miljoonan euron lisäsäästö, joka tulee kohdentaa asteittain vuosille 2020 ja 2021.
Lisäsäästön
valmistelemiseksi
henkilöstösuunnitelmatyön
ohjausryhmän
olisi
mahdollisesti järkevää jatkaa työtään vuoteen 2020 saakka. Loppuraportti on joka
tapauksessa perusteltua laatia tässä vaiheessa alkuperäisen, 1,5 + 0,5 miljoonan euron
säästövelvoitteen täytäntöön panemiseksi.

Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää:
1. pyytää seurakuntayhtymän taloustoimistoa laatimaan henkilöstösuunnitelman
loppuraportin ja tuomaan sen ohjausryhmän 14.2.2018 pidettävään kokoukseen
käsiteltäväksi.
2. ohjeistuksestaan loppuraportin kirjoittamiseksi.
3. pyytää loppuraportin laatijoita huomioimaan 1,0 miljoonan euron mahdollisen
lisäsäästötarpeen sekä kirjaamaan tarvittaessa sen pohjalta loppuraporttiin
ehdotuksen
henkilöstösuunnitelmatyön
jatkamisesta
Vaasan
seurakuntayhtymässä.

Ohjausryhmän päätös:
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1. Päätösehdotus hyväksyttiin.
2. Loppuraportti on tiivistetty väliraportti täydennettynä väliraportin jälkeen tulleilla
asioilla.
3. Päätösehdotus hyväksyttiin. Henkilöstösuunnitelman ohjausryhmän työnkuvaa
esitetään laajennettavaksi jatkossa ja uudeksi nimeksi esitetään Talouden
tasapainotuksen työryhmä.
Ohjausryhmä 14.2.2018 § 5 Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportti
Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportti on valmistunut (liite 1/5). Yhteisen
kirkkoneuvoston iltakoulussa esiin nousseen toiveen mukaan loppuraportti on laadittu
tiiviiksi asiakirjaksi. Kaikki laaditut raportit, selvitykset ja laskelmat, työalaryhmien
vastaukset sekä seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkoneuvoston lausunnot on
sisällytetty erilliseen Loppuraportin liitteet –asiakirjaan (liite 2/5). Liitteet ovat sisältämiensä
henkilö- ja palvelussuhdetietojen perusteella todettu salassa pidettäviksi.
Ohjausryhmän tulisi hyväksyä loppuraportti liitteineen, pyytää loppuraporttiin lausunto
yhteistyötoimikunnalta
sekä
tehdä
esityksensä
jatkotoimenpiteistä
yhteiselle
kirkkoneuvostolle.

Päätösehdotus:
Ohjausryhmä päättää:
1. hyväksyä laaditun henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin liitteineen (liitteet 1/5
ja 2/5).
2. pyytää yhteistyötoimikunnan lausunnon loppuraportista (ilman liitteitä).
3. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se merkitsee henkilöstösuunnitelmatyön
loppuraportin liitteineen tiedoksi.
4. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se merkitsee yhteistyötoimikunnan
lausunnon loppuraportista tiedoksi.
5. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättää hyväksyä loppuraportin
kappaleessa 4. ”Säästövelvoitteen täytäntöönpano” esitetyn säästövelvoitteen
toimintayksikkökohtaisen jaon vuosille 2019-2021 toimeenpantavaksi.
6. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättää, että vuoden 2019
talousarvioraameja määritettäessä sovelletaan loppuraportin kappaleessa 4.
”Säästövelvoitteen täytäntöönpano” esitettyä menettelytapaa.
7. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättää jatkaa Vaasan
seurakuntayhtymän talouden tasapainotusta ja henkilöstösuunnitelmatyötä
asettamalla talouden tasapainotustyöryhmän vuoden 2020 loppuun saakka.
8. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättää nimetä talouden
tasapainotustyöryhmään nykyiset henkilöstösuunnitelmatyön ohjausryhmän
jäsenet.
9. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättää antaa työryhmän tehtäväksi
seurakuntayhtymän
kokonaisvaltaisen
ja
pitkäjänteisen
talouden
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tasapainottamistyön suunnittelun
jakoperusteista ja toteutustavoista.

sekä

esitysten

tekemisen

lisäsäästöjen

10. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se päättää hyväksyä loppuraportin
kappaleessa 5.3. ”Säästöjen toteutumisen seuranta” esitetyn menettelyn
sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen.

Ohjausryhmän päätös:
Keskustelun aikana päätösehdotuksen kohta 1 päätettiin yksimielisesti muuttaa muotoon:
(Ohjausryhmä päättää) hyväksyä laaditun henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin (liite
1/5) sekä merkitä loppuraportin liitteet (2/5) tiedoksi.
Talousjohtajaa
pyydettiin
lisäämään
loppuraportin
kohtaan
1.1
Vaasan
seurakuntayhtymän, koko kirkon ja Lapuan hiippakunnan kirkollisveroprosentit sekä
maininta siitä mitkä vertailuseurakuntatalouksista olivat nostaneet kirkollisveroprosenttiaan
vuodelle 2016.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi ohjausryhmän päättäneen seuraavaa:
1. hyväksyä laaditun henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin (1/5) sekä merkitä
loppuraportin liitteet (2/5) tiedoksi.
2. – 10. päätösehdotuksen mukaan.
Yhteistyötoimikunta 9.3.2018 § 9 Lausunnon antaminen henkilöstösuunnitelmatyön
loppuraportista
Ohjausryhmä hyväksyi loppuraportin kokouksessaan 14.2.2018 ja päätti samalla pyytää
yhteistyötoimikunnan lausunnon loppuraportista.
KirVESTES:in mukaan (liite 11, § 3, 2. mom, kohta 3) jatkuvan yhteistoiminnan piiriin
kuuluu organisaation ja toiminnan uudelleen järjestäminen ja niiden periaatteet, jos asialla
voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia. Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportilla on
olennaisia henkilöstövaikutuksia.
Talousjohtaja esittelee loppuraportin (liite 2/9).

Päätösehdotus:
Yhteistyötoimikunta antaa lausunnon henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportista.

Yhteistyötoimikunnan päätös:
Merkitään, että talousjohtaja Juha Silander esitteli asiaa.
Yhteistyötoimikunta kävi asiasta perusteellisen keskustelun. Keskustelun päätteeksi
yhteistyötoimikunta päätti antaa yksimielisesti seuraavan lausunnon:
”Yhteistyötoimikunta toteaa lausuntonaan, että henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin
mukainen talouden tasapainottamistyö on välttämätöntä ja asetettu suunta on oikea.
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Tehtävä ei ole helppo. Jos/kun loppuraportin sisältämistä säästötoimenpiteistä selvitään,
yhteistyötoimikunta tiedostaa samalla, että mahdolliset lisäsäästöt ovat vielä kivuliaampia
ja ne vaativat entistä enemmän uudenlaista ajattelua. Työntekijöiden jaksaminen ja
työhyvinvointi on tärkeää – työntekijöitä tulee motivoida työssä jaksamiseen.
Vuosien 2020 ja 2021 mahdollisten lisäsäästöjen aikaansaamiseksi tulee harkita myös
vaihtoehtoisia säästökeinoja ja tulojen kasvattamista. Seurakuntien jäsenmäärä tulee
pyrkiä säilyttämään ennallaan ja jäsenmäärän laskua tulee aktiivisesti ehkäistä. Palvelun
ja toiminnan laatuun tulee panostaa. Työntekijöiltä tarvitaan empaattisuutta
seurakuntalaisia kohtaan.
Yhteistyötoimikunta toivoo luottamushenkilöiltä rohkeita päätöksiä, jolloin myös
työntekijöiden epävarmuus vähenee. Selkeät päätökset luovat turvallisuutta. Työn suunta
ja tulevaisuuden visiot selkenevät, kun päätökset on tehty.
Yhteistyötoimikunta korostaa, että muutos on aina myös mahdollisuus työn ja toiminnan
kehittämiseen sekä uudenlaiseen ajatteluun.”

Yhteinen kirkkoneuvosto 22.3.2018 § 60
Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportti (liite 13/60) on laadittu yhteisen kirkkoneuvoston
iltakoulussa esitetyn toiveen mukaisesti tiiviiksi asiakirjaksi, jossa esitetään keskeisimmät
talouden tasapainottamistyön edellyttämät linjaukset. Loppuraportin laadinnassa
hyödynnetyt taustamateriaalit on koottu loppuraportin liitteet –asiakirjaan (liite 14/60).
Ohjausryhmä on hyväksynyt loppuraportin kokouksessaan 14.2.2018 yksimielisesti.
Työntekijöiden ja työnantajien edustajista koostuvan yhteistyötoimikunnan antama, niin
ikään yksimielinen lausunto tukee vahvasti ohjausryhmän loppuraporttiin kirjaamia
linjauksia. Säästövelvoitteiden täytäntöönpanolla, yhdessä esitettyjen kiinteistöistä
luopumisten kanssa, saadaan seurakuntayhtymän taloutta tasapainotettua merkittävästi.
Tavoitteena on saada talous tasapainoon vuoden 2021 aikana.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1.

merkitsee henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin liitteineen (liitteet 13/60 ja 14/60)
tiedoksi.

2.

merkitsee yhteistyötoimikunnan lausunnon loppuraportista tiedoksi.

3.

päättää hyväksyä loppuraportin kappaleessa 4. ”Säästövelvoitteen täytäntöönpano”
esitetyn säästövelvoitteen toimintayksikkökohtaisen jaon vuosille 2019-2021
toimeenpantavaksi.

4.

päättää, että vuoden 2019 talousarvioraameja määritettäessä sovelletaan
loppuraportin kappaleessa 4. ”Säästövelvoitteen täytäntöönpano” esitettyä
menettelytapaa.

5.

jatkaa
Vaasan
seurakuntayhtymän
talouden
tasapainotusta
ja
henkilöstösuunnitelmatyötä asettamalla talouden tasapainotustyöryhmän vuoden
2020 loppuun saakka.
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6.

päättää nimetä talouden tasapainotustyöryhmään nykyiset henkilöstösuunnitelmatyön
ohjausryhmän jäsenet, eli Olli Aution puheenjohtajaksi, Krister Koskelan
varapuheenjohtajaksi sekä Mikael Forslundin, Petri Hautalan, Hannu Härön, Olav
Jernin, Tuulikki Kouhin, Christel Laxin, Merja Piipposen, Juha Silanderin ja Emma
Södergårdin jäseniksi.

7.

päättää antaa työryhmän tehtäväksi seurakuntayhtymän kokonaisvaltaisen ja
pitkäjänteisen talouden tasapainottamistyön suunnittelun sekä esitysten tekemisen
lisäsäästöjen jakoperusteista ja toteutustavoista.

8.

päättää hyväksyä loppuraportin kappaleessa 5.3. ”Säästöjen toteutumisen seuranta”
esitetyn menettelyn sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja muutti päätösehdotuksen kohdan 6 seuraavasti:
6.

päättää nimetä talouden tasapainotustyöryhmään nykyiset henkilöstösuunnitelmatyön
ohjausryhmän jäsenet, eli Olli Aution puheenjohtajaksi, Vaasan suomalaisen
seurakunnan kulloisen kirkkoherravirkaa hoitavan henkilön varapuheenjohtajaksi
sekä Mikael Forslundin, Petri Hautalan, Hannu Härön, Olav Jernin, Tuulikki Kouhin,
Christel Laxin, Merja Piipposen, Juha Silanderin ja Emma Södergårdin jäseniksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti talousjohtajan muutetun 6. kohdan sekä 1.-5. ja 7.-8.
kohtien mukaisesi.
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Talousarvion 2019 sekä toiminta-ja taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeet
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 3 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä
seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa.
Seurakuntayhtymän toimintavuosi on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva
toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen
ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään
seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan.
Vaasan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018–2020 on
kirjattu suunnitelmakauden tavoitteet sekä arvioitu tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat
määrärahat. Vuosien 2019 ja 2020 tavoitteet ja määrärahat tulee nyt tarkistaa. Lisäksi on
laadittava suunnitelma tavoitteineen ja määräraha-arvioineen vuotta 2021 varten.
Vuoden 2017 tulos oli 514 634,60 euroa alijäämäinen. Vuosikate oli +1,020 milj. euroa,
mutta se ei riittänyt poistojen kattamiseen.
Vuoden 2018 talousarvio on laadittu niin, että tilikauden tulos olisi 1 516 030 euroa
alijäämäinen. Talousarvioon on sisällytetty 700 000 euroa myyntituloja seitsemän
Kaukaluodossa sijaitsevan rantatontin myynnistä. Ilman kyseisiä tuloja talousarvio olisi
peräti 2 216 030 euroa alijäämäinen.
Tulevina vuosina alijäämän voidaan olettaa kasvavan entisestään, johtuen ennen kaikkea
Vaasan kaupungin väkiluvun alenemasta ja siitä aiheutuvasta seurakuntien jäsenmäärän
pienenemisestä. Jäsenmäärän vähentyminen johtaa automaattisesti kirkollisverokertymän
pienentymiseen. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän rakenteellisen alijäämän
voidaan laskea olevan noin 3,0 miljoonaa euroa.
Henkilöstösuunnitelmatyön loppuraportin edellyttämillä 1,5 miljoonan euron säästöillä sekä
kiinteistötyöryhmän esittämien kiinteistöistä luopumisten täytäntöönpanolla saadaan
taloutta tasapainotettua merkittävästi. Mikäli Vaasan kaupungin väkiluku ei lähde
merkittävästi parantumaan vuoden 2018 aikana, tarvitaan mainittujen toimenpiteiden
lisäksi vielä noin 1,25 miljoonan euron lisäsäästöt, jotta 3,0 miljoonan euron rakenteellinen
alijäämä saadaan katettua.
Vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelman
laatimisella on ratkaiseva rooli seurakuntayhtymän haastavan talouden elvyttämisessä.
Säästötoimenpiteet tulee ottaa täysimääräisinä käyttöön vuoden 2019 talousarviossa,
ohjausryhmän loppuraportin ja yhteisen kirkkoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti.
Säästövelvoitteiden toteutuminen sekä kiinteistötyöryhmän laatiman luopumisohjelman
täysimääräinen,
välitön
täytäntöönpano
ovat
välttämättömiä
toimenpiteitä
seurakuntayhtymän talouden tasapainoon saattamiseksi. Yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti talouden tasapaino pyritään
saavuttamaan vuoteen 2021 mennessä. Tästä tavoitteesta tulee pitää aktiivisesti kiinni.
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Päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa suunnitteluryhmälle tehtäväksi valmistella
yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotuksensa talousarvioksi vuodelle 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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Köklotin rantatontin 499-459-7-5 myynti
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 42
Vaasan
seurakuntayhtymä
omistaa
Mustasaaren
rantaosayleiskaavoitettua loma- ja asuinrakentamiseen
(Furuskäret) ja Korpskat (Hällos Stormossen).

Köklotissa
kaksi
osoitettua aluetta:

erillistä
Norrskat

Kantatilalle Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) on osoitettu kymmenen (10) rakennuspaikkaa ja
kantatilalle Maunuksela: 499-459-7-2 (Hällos-Stormossen) kuusi (6) lomarakennuspaikkaa.
Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 25.1.2018 §
15 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: 499-459-7-2) vielä vapaana olevan kahden
rantatontin myyntiä.
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.
Tontista: 499-459-7-5, Merituuli, on saatu kirjallinen tarjous. Tarjous on asetetun tavoitehinnan
mukainen. Tarjoushintaan lisätään sähköliittymiskustannukset 4 392 euroa.
Tarjoushinta liitteenä (liite 15/62, EI-JULKINEN)
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä
tontista 499-459-7-5 (Merituuli, pinta-ala 3605 m²) tehdyn, liitteessä 15/62 (EI-JULKINEN)
esitetyn ostotarjouksen.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa
varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö selosti asiaa.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Köklotin rantatontin 499-459-7-7 myynti
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420
Vaasan
seurakuntayhtymä
omistaa
Mustasaaren
rantaosayleiskaavoitettua loma- ja asuinrakentamiseen
(Furuskäret) ja Korpskat (Hällos Stormossen).

Köklotissa
kaksi
osoitettua aluetta:

erillistä
Norrskat

Kantatilalle Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) on osoitettu kymmenen (10) rakennuspaikkaa ja
kantatilalle Maunuksela: 499-459-7-2 (Hällos-Stormossen) kuusi (6) lomarakennuspaikkaa.
Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 25.1.2018 §
15 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: 499-459-7-2) vielä vapaana olevan kahden
rantatontin myyntiä.
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.
Tontista: 499-459-7-7, Kallioranta, on saatu kirjallinen tarjous.
sähköliittymiskustannukset 4 392 euroa.

Tarjoushintaan lisätään

Tarjoushinta liitteenä (liite 16/63, EI-JULKINEN)
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä
tontista 499-459-7-7 (Kallioranta, pinta-ala 3354 m²) tehdyn, liitteessä 16/63 (EI-JULKINEN)
esitetyn ostotarjouksen.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa
varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö selosti asiaa.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Köklotin rantatontin 499-458-4-4 myynti
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420
Vaasan
seurakuntayhtymä
omistaa
Mustasaaren
rantaosayleiskaavoitettua loma- ja asuinrakentamiseen
(Furuskäret) ja Korpskat (Hällos Stormossen).

Köklotissa
kaksi
osoitettua aluetta:

erillistä
Norrskat

Kantatilalle Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) on osoitettu kymmenen (10) rakennuspaikkaa ja
kantatilalle Maunuksela: 499-459-7-2 (Hällos-Stormossen) kuusi (6) lomarakennuspaikkaa.
Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 25.1.2018 §
15 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: 499-459-7-2) vielä vapaana olevan kahden
rantatontin myyntiä.
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.
Tontista: 499-458-4-4, Kotkanpesä, on saatu kirjallinen tarjous 21.3.2018.Tarjoushinta liitteenä
(liite 17/64, EI-JULKINEN)
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä
tontista 499-458-4-4 (Kotkanpesä, pinta-ala 4799 m²) tehdyn, liitteessä 17/64 (EI-JULKINEN)
esitetyn ostotarjouksen.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa
varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kyseinen pykälä liitteenä ”17/64” jaettiin kokouksessa.
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö selosti asiaa.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Köklotin rantatontin 499-458-4-7 myynti
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420
Vaasan
seurakuntayhtymä
omistaa
Mustasaaren
rantaosayleiskaavoitettua loma- ja asuinrakentamiseen
(Furuskäret) ja Korpskat (Hällos Stormossen).

Köklotissa
kaksi
osoitettua aluetta:

erillistä
Norrskat

Kantatilalle Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) on osoitettu kymmenen (10) rakennuspaikkaa ja
kantatilalle Maunuksela: 499-459-7-2 (Hällos-Stormossen) kuusi (6) lomarakennuspaikkaa.
Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 25.1.2018 §
15 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: 499-459-7-2) vielä vapaana olevan kahden
rantatontin myyntiä.
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.
Tontista: 499-458-4-7, Kivenkolo, on saatu kirjallinen tarjous 19.3.2018.Tarjoushinta liitteenä
(liite 18/65, EI-JULKINEN)
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä
tontista 499-458-4-7 (Kivenkolo, pinta-ala 4514 m²) tehdyn, liitteessä 18/65 (EI-JULKINEN)
esitetyn ostotarjouksen.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa
varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että kyseinen pykälä liitteenä ”18/65” jaettiin kokouksessa.
Merkitään, että kiinteistöpäällikkö selosti asiaa.
Päätösehdotuksen ukaan.
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Ilmoitusasiat
-

suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/7.2.2018

-

suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 3/7.3.2018

-

ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 1/24.1.2018

-

ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 2/6.3.2018

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 3/9.2.2018
Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2017

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 4/16.2.2018
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2018

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 5/14.2.2018
Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2018

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään tiedoksi myös kirkkoherra Petri Hautalan jättämä nimienkeräyslista ”Vetoomus
yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntatalo Siltarannan säilyttämisestä” (oheismateriaali).

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitteessä 19/67.
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