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Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
7:4, 1 mom. Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi 11 jäsentä. Yhteisen kirkkoneuvoston kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille
viimeistään kolme päivää ennen kokousta.
Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille
9.5.2018.

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

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

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Kai Niemelä ja Christel Lax.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Valittiin Merja Piipponen ja Christel Lax pöytäkirjantarkastajiksi.

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän pöytäkirja 1/2018
Esitetään yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän pöytäkirja 1/18.4.2018.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Paikallistason neuvotteluryhmän pöytäkirja 2/2018
Esitetään paikallistason neuvotteluryhmän pöytäkirja 2/18.4.2018.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Vuoden 2017 henkilöstötilinpäätös
Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 4808 410
Vaasan seurakuntayhtymässä on laadittu Kirkkohallituksen suosituksen (marraskuu
2014/KiT muistio) mukaisesti henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017 (oheismateriaali).
Henkilöstötilinpäätöksen sisältöä on pyritty kehittämään sopivan kattavaksi
kokonaisuudeksi.
Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on kehittää henkilöstöraportointia päätöksenteon ja
esimiestyön tukemiseksi. Tavoitteena on luoda pohjaa ja antaa taustatietoja henkilöstön ja
toiminnan kehittämiselle. Seurakuntayhtymän tehtävänä on perussäännön mukaan mm.
huolehtia henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelusta.
Henkilöstötilinpäätöksen hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto. Henkilöstöä on hyvä myös
innostaa analysoimaan henkilöstötilinpäätöstä ja keskustelemaan siitä sekä edelleen
ideoimaan sen pohjalta työn ja työyhteisön kehittämistä.
Seurakuntayhtymän ja seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä oli vuoden lopussa
yhteensä 153 (edellisen vuoden lopussa 161). Kun otetaan huomioon kesäkaudella
tilapäisessä palveluksessa oleva henkilöstö, muun muassa hautausmaalla ja
leirikeskuksissa, nousi henkilöstön lukumäärä 275 (261) henkilöön. Henkilöstön
laskentatapaa on tarkistettu ja myös vuoden 2016 luvut on nyt laskettu uudelleen, uutta
laskentatapaa noudattaen. Luvut ovat näin ollen vertailukelpoisia.
Kuluneen vuoden henkilöstökulujen osuus oli kaikista toimintamenoista 58,67 % (58,71 %)
ja vähennys viime vuoteen verrattuna 0,04 prosenttiyksikköä (vertailu 2016–2015:
vähennys 2,2 prosenttiyksikköä).
Vakinaisen henkilökunnan palveluksessa oloaika oli vuoden lopussa keskimäärin 10 vuotta
8 kuukautta.
Kuluneena vuonna vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 6 (7) henkilöä. Tulevina
vuosina on jatkuva eläkevirta. Vuosien 2018 - 2022 kuluessa eläkeiän 63 vuotta saavuttaa
27 (21) henkilöä.
Sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen 2016. Suurin osa
sairauspoissaoloista on lyhytaikaisia nuhakuume-tyyppisiä. Koko henkilökunnan
keskimääräinen poissaolo sairauden takia oli 1765 vrk / 153 eli 11,54 (10,46)
päivää/henkilö. Palkallisista sairauspoissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset
(laskettu vuoden 2017 keskimääräisen päiväpalkan perusteella, suhteessa
kokonaispalkkakustannuksiin) olivat 252 890, 60 euroa.
Vuoden 2017 talousarvioon varattiin koulutukseen määrärahaa yhteensä 85 800 euroa.
Vuosittain henkilökunnalle on anomuksesta myönnetty kuntoutusrahaa viiden päivän
kuntoutusjaksoa varten. Vuonna 2017 kuntoutusrahaa myönnettiin viidelle henkilölle.
Vuonna 2017 käytettiin yhteensä 13 762 (12 497) euron suuruinen määräraha
henkilökunnan omaehtoisen liikunnan ja kulttuurin tukemiseen. Määrärahalla
henkilökunnan omaehtoista liikuntaa ja kulttuuria tuetaan 120 eurolla kalenterivuodessa
työntekijää kohden eli noin 2,35 eurolla viikossa.
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Vs. hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä Vaasan seurakuntayhtymän vuoden 2017 henkilöstötilinpäätöksen.
2. ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee henkilöstötilinpäätöksen 2017
tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö esitti vuoden 2017 henkilöstötilinpäätöksen.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.
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Liukuva työaika, ylärajan muuttaminen
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Paikallistason neuvotteluryhmä 18.4.2018 § 12
Paikallistason neuvotteluryhmä 18.4.2018 § 12 Liukuva työaika
Valmistelija: palkka-asiamies Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymässä on käytössä toimistotyöaikaa tekevien osalta KirVESTES:n
mahdollistama ns. liukuva työaika. Uuden KirVESTES:n § 170 2. mom. mukaan liukuman
puitteissa tehtyjen työtuntien lukumäärä ei saa ylittää virka- ja työehtosopimuksen mukaista
säännöllistä työaikaa enemmällä kuin 40 tunnilla tai alittaa sitä enemmällä kuin 10 tunnilla.
Aiemmin liukuvan työajan ylärajana on ollut 20 tuntia.
Liukuvan työajan kriteeristön muuttaminen edellyttää työnantajan tekemää päätöstä
asiassa. Päätös on työnantajan harkinnassa.

Päätösehdotus:
Paikallistason neuvotteluryhmä keskustelee liukuvan työajan kriteeristön mahdollisesta
muuttamista.

Paikallisneuvottelun neuvottelutulos:
Merkitään, että palkka-asiamies Juha Silander ja pääluottamusmies Jaana Vuorinen
esittelivät asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi paikallistason neuvotteluryhmän päättäneen
yksimielisesti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että liukuman yläraja nostetaan 40
tuntiin, uuden KirVESTES:n kirjauksen mukaisesti. Liukuman ylärajan nosto tuo joustoa
tehtävien hoitoon, erityisesti ruuhka-aikoina.

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 113

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää muuttaa Vaasan seurakuntayhtymän liukuvan työajan
kriteeristöä nostamalla liukuman ylärajan 40 tuntiin, uuden KirVESTES:n kirjauksen
mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.6.2018 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yksimielisesti päätösehdotuksen mukaan.
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Vetoomus lahjoituksen antamiseksi, Sakun kunnan kirkon rakentaminen
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto on haastanut Suomen jokaisen seurakunnan mukaan
lahjoittamaan varoja kirkon rakentamiseen Sakun kuntaan, Viroon. Vaasan
seurakuntayhtymässä vetoomus on osoitettu yhteiselle kirkkoneuvostolle (liite 3/114).
Vetoomuksen mukaan tavoitteena on kerätä osa kirkon rakentamisen kustannuksista ja
samalla kannustaa kaikkia rukoilemaan, että Sakussa jo aloitettu työ saa jatkua.
Vetoomuksen mukana on toimitettu ohjeet kirkon rakentamiseksi järjestettyyn keräykseen
osallistumiseksi.
Kirkon rakentamiseksi on perustettu Sakun kunnan, EELK Konsistoriumin ja EELK Hagerin
seurakunnan toimesta säätiö, joka on tilannut Sakun kirkon suunnittelupiirrokset. Piirrokset
ovat valmistuneet. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 950 000 euroa. Sakun kunta
on antanut seurakunnalle tontin kirkon rakentamiseksi. Lisäksi Viron kirkkohallitus on
luvannut tukea hanketta n. 350 000 eurolla.
Vaasan seurakuntayhtymä saa vastaavanlaisia avustusanomuksia suhteellisen paljon ja
tulleiden anomusten välillä joudutaan väistämättäkin tekemään priorisointia, erityisesti
nykyisessä, taloudellisesti haastavassa tilanteessa. Yhteinen kirkkoneuvosto on
kokouksessaan 26.4.2018 lisäksi joutunut linjaamaan, että seurakuntayhtymän
kokonaisavustusmäärää pienennetään vuonna 2019 20 000 eurolla nykyisestä. Sakun
kirkko on varmasti erittäin tärkeä sekä Sakun seurakunnalle että koko lähialueelle. Vaasan
seurakuntayhtymän näkökulmasta Vaasan ja Vaasan seudun hankkeet menevät kuitenkin
priorisoinnissa etusijalle, palvellen ennen kaikkea seurakuntayhtymän seurakuntien omia
jäseniä. Lisäksi mainittakoon, että vaasalaisseurakunnat tukevat muilla tavoin
seurakuntatyötä Virossa tälläkin hetkellä.

Päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää olla osallistumatta Sakun kirkon rakentamiseksi
järjestettyyn keräykseen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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Tilintarkastuskertomus
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymän tilintarkastus on valmistunut 19.4.2018. Annettu
tilintarkastuskertomus (liite 4/115) on niin sanottu puhdas tilintarkastuskertomus, eli se ei
sisällä kirkkojärjestyksen 15. luvun § 9 mukaista muistutusta.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. Tilintarkastuskertomus esitetään yhteiselle
kirkkovaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen mukaan.
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Tuloveroprosentti vuodelle 2019
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 18.4.2018 § 7
Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä 18.4.2018 § 7 Tuloveroprosentti
vuodelle 2019
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 24.5.2016 §
14 korottaa tuloveroprosenttia (niin sanottu kirkollisveroprosentti) 0,15 prosenttiyksiköllä
vuoden 2017 alusta alkaen. Uudeksi tuloveroprosentiksi vahvistettiin 1,40. Aiempi
veroprosentti, 1,25, oli säilynyt Vaasassa muuttumattomana yli 40 vuoden ajan.
Tuloveroprosentin
korottamisella
pyrittiin
ennen
kaikkea
vastaamaan
yhteisöverojärjestelmän poistumisesta Vaasan seurakuntayhtymälle aiheutuneeseen noin
770 000 euron vuotuiseen verotulojen alenemiseen. Tavoitteena oli samalla helpottaa
muuten alijäämäiseksi kääntynyttä seurakuntayhtymän taloutta. Vuosina 2011–2015
alijäämää oli kertynyt yhteensä 1,260 milj. euroa. Vuoden 2016 tulos oli niin ikään
alijäämäinen, 0,980 milj. euroa. Ilman vuoden 2014 satunnaisia tuottoja alijäämä vuosilta
2011–2016 olisi ollut peräti 3,164 milj. euroa (liite 11/7).
Kirkollisveroprosentin korotuksesta huolimatta myös vuoden 2017 tulos päätyi
alijäämäiseksi, ollen -514 634,60 euroa. Vuosikate vuonna 2017 oli +1,020 milj. euroa,
mutta se ei riittänyt poistojen kattamiseen.
Kirkollisveroprosentin
korotuksen
olisi
laskennallisesti
pitänyt
kasvattaa
seurakuntayhtymän kirkollisverokertymää 12 prosentilla, mutta kirkollisverotulot kasvoivat
vuonna 2017 vuoteen 2016 nähden vain 8,3 prosenttia. Eroa korotuksella tavoiteltuun
verotulojen kasvuun syntyi peräti -0,4 milj. euroa.
Edelleen myös vuoden 2018 talousarvio on jouduttu laatimaan alijäämäiseksi.
Talousarvion mukainen tilikauden tulos olisi -1 516 030 euroa. Talousarvioon on sisällytetty
700 000 euroa myyntituloja seitsemän Kaukaluodossa sijaitsevan rantatontin myynnistä.
Ilman kyseisiä kertaluonteisia tuloja talousarvion alijäämä olisi 2,216 milj. euroa (liite 12/7).
Tulevina vuosina alijäämän voidaan ilman säästötoimenpiteitä olettaa kasvavan
entisestään, johtuen muun muassa seurakuntayhtymän tulevista suurinvestoinneista,
korkeista palkka- ja toimintamäärärahakustannuksista sekä kirkollisverotulojen
merkittävästä alenemisesta, taustalla sekä Vaasan kaupungin negatiivinen väestönkehitys
että kirkosta eroamiset. Kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän rakenteellisen alijäämän
voidaan laskea olevan lähes 3,0 miljoonaa euroa.
Seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen etenee kuitenkin suunnitellusti. Yhteinen
kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.3.2018 § 60 hyväksynyt 1,5 miljoonan vuotuiset,
yksiköittäin kohdistetut säästövelvoitteet, joita sovelletaan tulevissa talousarvioissa,
vuoden 2019 talousarviosta alkaen. Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan
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11.4.2018 § 11 päättänyt, että seurakuntayhtymä luopuu kuudesta toimitilasta (Lepikon
leirikeskus, Vetokannaksen kirkko, Metsäkallion srk-koti, Suvilahden srk-koti, Tervajoen
rukoushuone ja Lähetyssoppi). Seurakuntayhtymä lopettaa toimintansa kyseisissä
kohteissa viimeistään 31.5.2019 lukien ja toiminta siirretään seurakuntayhtymän
omistamiin muihin tiloihin. Edelleen seurakuntayhtymä on varautunut tekemään
tarvittaessa lisäsäästöjä yhteensä 1,25 miljoonalla eurolla vuosien 2020–2021 aikana.
Lisäsäästöistä 0,25 miljoonaa muodostuu kiinteistösäästöistä ja 1,0 miljoonaa euroa
toiminta- ja palkkamäärärahoihin tehtävistä lisäleikkauksista. Säästötoimenpiteiden avulla
talous pyritään saamaan tasapainoon vuoden 2021 loppuun mennessä.
Vaikka tuloveroprosenttia korottamalla saataisiinkin laskennallisesti katettua osa
säästötavoitteesta, ei veroprosentin korottamista voida pitää tässä vaiheessa mitenkään
perusteltuna. Edellinen veroprosentin korotus toteutettiin vasta kaksi vuotta sitten.
Kirkollisveroprosentin jatkuva muuttaminen vaikuttaa väistämättä negatiivisesti
seurakuntalaisten asenteisiin ja madaltaa heidän kynnystään erota kirkosta. Tällöin myös
veroprosentin korottamisesta saatava hyöty jää olemattomaksi tai muuttuu jopa
miinusmerkkiseksi. Talouden tasapaino tulee pystyä saavuttamaan ennen kaikkea sisäisiä
rakenteita muuttamalla ja toimintaa kehittämällä. Edellä esitetyt, jo hyväksytyt
säästötoimenpiteet, joilla saavutetaan noin 1,75 miljoonan euron vuotuiset säästöt, toimivat
tässä hyvinä suunnannäyttäjinä.

Päätösehdotus:
Suunnitteluryhmä päättää esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 1,40.

Suunnitteluryhmän päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto 15.5.2018 § 116

Yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmän päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,40.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.
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Ateriamaksut
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymä tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden ravintoedun
käyttämiseen Koulukadun työpaikkaruokalassa. Työntekijöiden edusta maksama korvaus
on ollut vuoden 2018 alusta alkaen 5,25 € (sis. alv).
Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevan päätöksen (A227/200/2017) §
10 mukaan ravintoedun arvo on 6,50 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta
työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten
arvonlisäveron määrä on vähintään 6,50 € ja enintään 10,40 €. Jos tämä määrä alittaa 6,50
€ tai ylittää 10,40 €, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten
arvonlisäveron määrää.
Välittömiä kustannuksia ovat verohallinnon mukaan aterian valmistuksessa käytetyt raakaaineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen.
Keittiötoimen esimies Tiina Ravimo on laskenut, että työpaikkaruokalassa valmistetun
aterian välittömät kustannukset arvonlisäveroineen vaihtelevat tällä hetkellä ruokalajista
riippuen 4,95 eurosta 5,25 euroon. Vuodelle 2019 välittömien kustannusten arvioidaan
pysyvän vuoden 2018 tasossa, johtuen muun muassa muutetuista käytännöistä raakaaineiden ostoissa.
Verohallinnon Luontoisedut verotuksessa -ohjeistuksen (A258/200/2017) mukaan
palkansaaja ei saa veronalaista etua, mikäli palkansaajan maksama korvaus on vähintään
ravintoedun luotoisetuarvon suuruinen. Tämä on ollut Vaasan seurakuntayhtymän
lähtökohtana. Näin työntekijän ruoastaan maksama korvaus on voitu periä suoraan
työntekijän palkasta.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2018 § 122 päättänyt vuodelle 2018
eläkeläisten ruokailun, naisten ja miesten lounaiden sekä muiden vastaavien ruokailujen
hinnaksi 7,50 euroa. Samassa yhteydessä neuvosto on vahvistanut työpaikkaruokalassa
vieraille tarjottavan aterian hinnaksi 8,00 euroa (+ alv).
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.
Keittiötoimen esimies on todennut, että hän pystyy uusien raaka-aineiden ostosopimusten
avulla pienentämään keittiötoimen raaka-ainekuluja vähintään viidellä prosentilla
nykyisestä, jolloin yhteisen kirkkoneuvoston edellyttämästä viiden prosentin
taksakorotuksesta saatava taloudellinen hyöty saadaan toteutumaan keittiötoimelle
kertyvässä katteessa nykyisiä hintoja korottamatta. Hinnat ovat jo nykyisellään suhteellisen
korkealla tasolla, jolloin korottamatta jättämistä voidaan pitää myös tästä näkökulmasta
perusteltuna.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että:
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1. Vaasan seurakuntayhtymän työntekijöiltä perittävä korvaus työpaikkaruokalassa
nautitusta ateriasta on 1.1.2019 alkaen 5,25 € (sis. alv).
2. eläkeläisten ruokailun, naisten ja miesten lounaiden sekä muiden vastaavien
ruokailujen hinnaksi vahvistetaan 7,50 euroa 1.1.2019 alkaen.
3. vieraille työpaikkaruokalassa tarjottavan aterian hinta on 8,00 euroa (+ alv) 1.1.2019
alkaen. Vieraille tarjottava ateria maksetaan asianomaisen työmuodon varoista.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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Musiikkikoulujen lukukausimaksut
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 123 vahvistanut musiikkikoulun
lukukausimaksuiksi 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.
Musiikkikoulujen ilmoittautumisaikatauluista johtuen yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli
syksyn 2018 lukukausimaksut jo kokouksessaan 22.3.2018 § 55. Yhteinen kirkkoneuvosto
päätti tuolloin, 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.
Jatkossa yhteisen kirkkoneuvoston
lukukausimaksut kalenterivuosittain.

on

perusteltua

käsitellä

musiikkikoulujen

Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että musiikkikoulujen lukukausimaksut vuonna 2019 ovat
seuraavat (hintoihin lisätään alv):
1. 169 euroa / oppilas kevätlukukaudella 2019 ja 171 euroa / oppilas syyslukukaudella
2019.
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2. Sivuainemaksu 85 euroa / oppilas kevätlukukaudella 2019 ja 86 euroa / oppilas
syyslukukaudella 2019.
3. Maksu ryhmäopetukseen osallistuvasta lapsesta 102 euroa kevätlukukaudella 2019 ja
103 euroa syyslukukaudella 2019.
4. Kohtien 1. ja 3. lukukausimaksuista myönnetään 50 % sisaralennus toisesta lapsesta
alkaen. Erihintaisten lukukausimaksujen tapauksessa sisaralennus myönnetään
alimmista lukukausimaksuista.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.
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Rippikoulumaksut
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 124 vahvistanut vuoden 2018
rippikoulumaksut. Rippikoulumaksuja on tuolloin korotettu noin viidellä prosentilla vuoden
2017 rippikoulumaksuihin nähden.
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.
Itävallan rippikoulun osalta viiden prosentin korotus nostaisi kustannuksia nykyisestä
tasosta peräti 42 eurolla, jolloin leirin hinta nousisi suhteettoman korkeaksi suhteessa leirin
toteuttamisesta syntyviin kustannuksiin. Vastaava tilanne on myös Lapin ja Pärnun
rippikoulujen osalta. Kyseisten leirin osalta hintaa on perusteltua tarkistaa ainoastaan
varsinaisen leirimaksun osalta. Toisaalta Piispalassa järjestettävän lähirippikoulun hintaa
tulee korottaa nykyisestä 152 eurosta vähintään 170 euroon (korotus vajaa 12 %),
kustannustason muutokseen vastaamiseksi. Kyseisillä tarkennuksilla rippikoulujen
hinnoittelua saadaan kehitettyä aiempaa tasapuolisempaan ja oikeudenmukaisempaan
suuntaan.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 5/119 mukaisen Rippikoulumaksuthinnaston sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun aikana Olli Autio ehdotti, että leirimaksu omassa leirikeskuksessa muutetaan
69,90 euroksi sekä vuorokausihinta muutetaan 10,30 euroksi.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
yksimielisesti Olli Aution ehdotuksen mukaisesti. Muut rippikoulumaksut hyväksyttiin
talousjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
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Leirikeskusmaksut
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 125 vahvistanut vuoden 2018
leirikeskusmaksut sekä samalla erikseen tarjottavien leirikeskuspakettien hinnat.
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.
Korotusta ei ole kohdistettu esityksessä sisäisiin leirikeskusmaksuihin, koska niillä ei ole
suoraa vaikutusta seurakuntayhtymän taloustilanteeseen. Sisäisten maksujen
korottaminen yhdessä seurakuntayhtymän eri yksiköille annettujen säästövelvoitteiden
kanssa johtaisi pikemminkin kaksinkertaiseen tiukennukseen nykytilanteeseen verrattuna,
jolloin vaarana olisi, että seurakuntien leirikeskuksissa järjestämää toimintaa jouduttaisiin
olennaisesti supistamaan ja/tai leirikeskuspalvelut jouduttaisiin hankkimaan ulkopuolisilta.
Tällaista kehitystä ei voida pitää järkevänä seurakuntayhtymän kokonaistalouden
näkökulmasta.
Leirikeskusmaksut-hinnastoon lisätään uutena kohtana pöytäliinamaksut, jolloin hinnasto
on linjassa tilojen käyttökorvaukset –hinnaston kanssa.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 6/120 mukaisen leirikeskusmaksuthinnaston sekä liitteen 7/120 mukaisen Leirikeskuspaketit-hinnaston sovellettavaksi
1.1.2019 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
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Tilojen käyttökorvaukset
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 126 vahvistanut tilojen
käyttökorvaukset vuodelle 2018.
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 8/121
käyttökorvaukset -hinnaston sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen.

mukaisen

Tilojen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
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Ulkoseurakunnilta perittävä maksu perheasiain neuvottelukeskuksen palveluksista
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 127 vahvistanut
ulkoseurakunnilta vuonna 2018 perittäväksi maksuksi perheasiain neuvottelukeskuksen
palveluksista 131,50 euroa / neuvottelu.
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ulkoseurakunnilta perittävä maksu perheasiain
neuvottelukeskuksen palvelusten käytöstä on 138,00 euroa / neuvottelu vuonna 2019.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
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Hautaustoimen palvelumaksut ja hautojen hoitohinnat
Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors, puh. 044 4808 470
Hautaustoimen palvelumaksuja peritään erilaisista hautauksiin liittyvistä työtehtävistä,
krematoriossa suoritetusta tuhkauksesta ja kappelin ja kylmiön käytöstä. Lisäksi asiakkaille
suoritetaan tilauksesta erilaisia haudan hoitoon tai peruskunnostukseen liittyviä työtehtäviä
korvausta vastaan.
Palvelumaksujen sisältö koostuu mm. henkilöstön palkkakustannuksista, kiinteistökuluista,
koneiden- ja kaluston hankintamenoista sekä tarvike- ja energiakuluista. Näissä menoissa
on odotettavissa merkittäviäkin muutoksia ja esityksessä on lähdetty siitä, että tarjottavien
palveluiden hinnoittelu olisi mahdollisimman lähellä todellisia kustannuksia.
Seurakuntayhtymän hoidossa on hieman yli 16 000 erilaista hoitoa. Hoitojen sisältö
koostuu haudan pinnan hoidosta, kukkien istutuksesta ja niiden hoidosta sekä muista
haudanhoitoon liittyvistä työtehtävistä.
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteen 9/123 mukaisen Hautaustoimen
palvelumaksut -hinnaston sekä liitteen 10/123 mukaisen Hautojen hoitohinnat -hinnaston
sovellettavaksi 1.1.2019 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hautaustoimen päällikkö esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
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Hautasijamaksut
Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors, puh. 044 4808 470
Vaasan seurakuntayhtymällä on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia siitä, että
vaasalaisilla on mahdollisuus tulla haudatuksi seurakuntayhtymän ylläpitämille
hautausmaille. Seurakuntayhtymän tulee turvata hautapaikkojen riittävyys myös
tulevaisuudessa rakentamalla uusia hautausmaa-alueita ja ohjaamalla käytössä olevien
hautausmaa-alueiden käyttöä. Lisäksi on tärkeää vaikuttaa hautausmaiden ympäristön
kaavoitusratkaisuihin.
Määriteltäessä hautasijamaksun suuruutta tulee ottaa huomioon hautausmaan ja
hautasijan rakentamiseen, hoitoon ja peruskunnostamiseen liittyvät kustannukset.
Laskennallinen hinta pelkästään rakentamisen osalta on noin 460 euroa yhden
arkkuhautasijan osalta. Uurnahautasijan osalta rakennuskustannus on keskimäärin noin
150 euroa ja muistolehdossa noin 50 euroa hautasijalta.
Käytössä olevat hautasijamaksut ovat olleet voimassa vuoden 2018 alusta lukien. Niille
henkilöille, joiden kotipaikka oli kuolinhetkellä Vaasa, arkkuhautasijan hinta on 250 euroa.
Yhteisen kirkkoneuvoston 26.4.2018 § 84 antamien talousarvion 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeiden mukaan kaikkia taksoja korotetaan n. 5
%, pois lukien hautaustoimen palvelumaksut ja haudanhoitomaksut, joita korotetaan
keskimäärin n. 3 %.
Hautasijamaksuja koskevassa esityksessä arkkuhautasijasta perittävä maksu on 260
euroa ja uurnahautasijan hinnaksi esitetään 28 euroa, koskien myös muistolehtoja.
Tarkemmat hautoja koskevat tiedot ovat esityksen liitteenä (liite 11/124).

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
uudet, liitteen 11/124 mukaiset hautasijamaksut otettaviksi käyttöön 1.1.2019 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hautaustoimen päällikkö esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.
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Ei julkinen asia

Ilmoitusasiat
-

Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 4/19.4.2018

-

Kirkkohallituksen yleiskirje 9/25.4.2018
Esitykset Pro Ecclesia – mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi
itsenäisyyspäivänä 2018 + liite

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja yhteinen kirkkoneuvosto veisasi suomalaisen virsikirjan
virrestä 571 neljä viimeistä säkeistöä.
Oikaisuvaatimusohjeet, liitteessä 14/127.
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