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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
24.8.2018.

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 Mauri Öljymäki ja Maj-Britt
Anderssén.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:
Esityslista hyväksytään.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukaan.
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Maahanmuuttajatyön toimikunnan pöytäkirja 1/2018
Esitetään maahanmuuttajatyön toimikunnan pöytäkirja 1/16.5.2018.
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Talouden tasapainotusryhmän pöytäkirja 1/2018
Esitetään talouden tasapainotusryhmän pöytäkirja 1/20.6.2018.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Kokouspalkkiotyöryhmän pöytäkirja 1/2018
Esitetään kokouspalkkiotyöryhmän pöytäkirja 1/13.8.2018.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukaan.
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Hautausmaan katselmus
Valmistelija: hautaustoimen päällikkö Ralf Lillfors, 044 4808 470
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on 3.3.2014 vahvistanut hautaustoimen ohjesäännön
ja hautausmaan käyttösuunnitelman ja ne tulivat voimaan 1.5.2014. Tämän lisäksi
käyttösuunnitelmaa on täydennetty yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 26.5.2015 ja
päätös on vahvistettu Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa 26.8.2015.
Ohjesäännön 16 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja
sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään
toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset
sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa todetaan,
1)

onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;

2)

onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;

3)

onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön ja käyttösuunnitelman
mukaisesti ja

4)

onko seurakuntayhtymän hoidossa olevien hautojen hoito ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista.

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Hautausmaan katselmus suoritetaan ohjesäännön mukaisesti.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Hautausmaan katselmus toteutettiin hautaustoimen päällikön Ralf Lillforsin johdolla.
Hautausmaan katselmuksessa tutustuttiin Vähänkyrön hautausmaahan ja sen eri alueisiin
sekä mahdollisiin uusiin alueisiin.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti todeta seuraavaa:
1)

hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa on
noudatettu;

2)

hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;

3)

yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön ja käyttösuunnitelman
mukaisesti ja

4)

seurakuntayhtymän hoidossa olevien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista.
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Merkitään, että hautausmaan päällikkö Ralf Lillfors esitti tilastoja hautausten ja
hoitohautojen määrästä. Samalla hän totesi, että kulunut kesä oli hyvin haasteellinen
kuumuudesta ja kuivuudesta johtuen.
Yhteinen kirkkoneuvosto haluaa kiittää hautaustoimen henkilökuntaa hyvin hoidetusta
työstä.
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Eroanomus luottamustehtävästä, Sami Mäntylä
Valmistelija: vs.hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 06 326 1400
Yhteisen kirkkovaltuuston valtuutettu Sami Mäntylä (Yhdessä ylitse rajojen ehdokaslistasta) on 24.7.2018 anonut eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta
muuton takia, liite 1/175.
Kirkkolaki 23:2, 1 mom:
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen.
Kirkkolaki 23:4, 1 mom:
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta.
Kotipaikkakunta määrää paikallisen seurakunnan jäsenyyttä. Paikkakunnalta poismuuton
takia Sami Mäntylä on menettänyt vaalikelpoisuutensa Vaasan seurakuntayhtymän
yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Yhdessä ylitse rajojen –ehdokaslistasta varajäsen Elisa Finne tulee Sami Mäntylän tilalle
varsinaiseksi jäseneksi yhteisessä kirkkovaltuustossa.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
vapauttaa Sami Mäntylän luottamustehtävästään Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenenä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Henkilökunnan kuntoutusanomukset
Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, 044 480 84 10
Talousarvioon on vuodesta 1985 lähtien varattu määrärahaa henkilökunnalle viiden päivän
kuntoutusjaksoa varten Tropiclandiaan tai Härmän kuntokeskukseen. Tämän vuoden
talousarvion
yleishallinnon määrärahoihin sisältyy henkilöstön virkistys- ja
kuntoutustoiminnan määrärahat, joista 1760 euroa on varattu henkilöstön kuntouttamista
varten. Kuntoutusrahaa voivat hakea kaikki päätoimiset viran- ja toimenhaltijat, joilla on
seurakuntapalvelusta vähintään 13 vuotta.
Härmän kuntokeskuksesta pyydetyn tarjouksen mukaan viiden päivän kuntoutuspaketti
maksaa henkilöä kohden 450 euroa ja Tropiclandiassa 433 euroa, jolloin kuntoutusta
voidaan myöntää neljälle henkilölle. Kolme anomusta tuli määräaikaan 20.8.2016
mennessä. Seuraavat kolme (3) henkilöä ovat anoneet määrärahaa kuntoutusta varten
(suluissa vuosi, jolloin asianomaiselle on myönnetty vastaava kuntoutusmääräraha):
Vastaava tiedottaja Sari Mäenpää, diakonian viranhaltija Tuula Kivinen ja
nuorisotyönjohtaja Kari Hietamäki (2003, 2010, 2014). Kaikki kuntoutusta anoneet täyttävät
em. määrärahan hakemista koskevat vaatimukset.
Kun kuntoutusjakson ajankohta on tiedossa, esimies myöntää työntekijälle eri
anomuksesta palkallista virkavapautta.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää kuntoutusmäärärahaa viiden päivän
kuntoutusta varten seuraaville henkilöille: Sari Mäenpäälle, Tuula Kiviselle ja Kari
Hietamäelle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.
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Henkilökunnan virkistysraha-anomukset
Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 06 326 1410
Vaasan seurakuntayhtymän ensimmäinen ikäohjelma tuli voimaan 1.12.2009. Sen mukaan
työnantajan kustantama vapaa-ajan kahden päivän kylpylälomaa tarjotaan henkilöstölle
haettavaksi 60-vuotiaille ja sitä vanhemmille vuosittain. Kylpylälomat järjestetään Härmän
Kuntokeskuksessa ja työnantaja kustantaa yöpymisen ja ruokailun puolihoitoperiaatteen
mukaisesti. Kylpyläloman ajankohdan voi valita tämän vuoden kesä-marraskuun aikana.
Härmän kuntokeskuksesta pyydetyn tarjouksen mukaan kahden päivän virkistysloma
maksaa henkilöä kohden 149 €/hlö/2 vrk . Seuraavat henkilöt ovat anoneet virkistysrahaa
määräaikaan mennessä: Jukka Kaukaoja ja Sinikka Manni. Kaukaoja ja Manni täyttävät
em. määrärahan hakemista koskevat vaatimukset.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Virkistysrahaa 60-vuotiaiden vapaa-ajan kahden päivän kylpylälomaa varten myönnetään
Jukka Kaukaojalle ja Sinikka Mannille.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:

Ehdotuksen mukaan.
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Vahtimestari-siivoojan anomus lyhennetystä työajasta
Esittelijä: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 4808 410
Vaasan kirkon vahtimestari-siivooja Kim Granholm on 20.8.2018 päivätyllä kirjeellään
jättänyt anomuksen 20 %:n työajan lyhennystä 1.9.2018 lähtien 31.8.2019 asti (liite 2/178).
Perustelu anomukseen on osittainen hoitovapaa.
Työsopimuslain 4. luvun 4. pykälän työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä
vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa
tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista
hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.
Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista
järjestelyistä haluamallaan tavalla.
KirVESTES:n III osa poissaolot ja palkkaus poissaoloajoilta, sivu 53:
Oikeus perhevapaaseen 60 §:
Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada perhevapaata TSL 4 luvun mukaisesti.
Viranhaltijan/työntekijän oikeus vapaaseen perustuu joko lakiin tai tässä
luvussa sanottuihin virka- ja työehtosopimuksen määräyksiin. Tällöin työnantajalla
ei ole lainkaan tai on vain rajoitetusti harkintavaltaa vapaan myöntämisessä.
Tässä on kyse lakiin perustuvasta oikeudesta vapaaseen, jossa työnantajalla ei ole
lainkaan harkintavaltaa.
Vahtimestarin esimies, kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho on sopinut Kim Granholmin
kanssa, että hänen työaikansa lyhennetään niin, että hän on joka viidennen viikon vapaalla.

Hallintopäällikön päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. että vahtimestari-siivooja Kim Granholm tekee työsopimuslain (55/2001) 4:4, mukaan
lyhennettyä työaikaa 1.9.2018 alkaen 31.8.2019 asti.
2. , että Kim Granholmin palkkaa vähennetään 20 prosenttia 1.9.2018 alkaen.
3. , että Kim Granholmin lyhennettyä työaikaa toteutetaan pääsääntöisesti siten, että hän
on poissa joka viidennen viikon.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että hallintopäällikkö esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.
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DOMUS-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 27.4.2017 § 105
Yhteinen kirkkoneuvosto 28.9.2017 § 176
Yhteinen kirkkoneuvosto 15.6.2017 § 141 Työryhmän asettaminen Domusasianhallintajärjestelmän käyttöön ottamiseksi
Kirkkohallitus on ottanut tammikuussa 2016 käyttöön sähköisen asianhallintajärjestelmä
Domuksen. Kirkkohallituksen ohella järjestelmän pilotteina ovat toimineet Vantaan
seurakuntayhtymä, Seinäjoen seurakunta ja Helsingin tuomiokapituli. Myös muut
tuomiokapitulit ovat liittyneet Domus-järjestelmään vuoden 2017 alusta alkaen.
Monet
suuret
seurakuntataloudet
ovat
käyttäneet
erilaisia
sähköisiä
asianhallintajärjestelmiä jo usean vuoden ajan. Useat seurakuntataloudet ovat siirtymässä
Domus-järjestelmän käyttäjiksi vuoden 2017 aikana.
Vaasan seurakuntayhtymä on ottanut käyttöön sähköisen asioinnin syksyllä 2016, yhteisen
kirkkoneuvoston 15.9.2016 § 160 tekemän päätöksen mukaisesti. Sähköiseen
asianhallintajärjestelmään siirtyminen tukee merkittävältä osaltaan sähköisen asioinnin
toimivuutta. Sähköinen asianhallintajärjestelmä turvaa aineistojen säilymisen,
autenttisuuden, käytettävyyden ja todistusvoiman sekä ohjaa arkistonmuodostusta koko
asiankirjojen elinkaaren ajan. Järjestelmän avulla saadaan myös parannettua ja
nopeutettua tiedonkulkua sekä päätöksenteon läpinäkyvyyttä.
Domus-asianhallintajärjestelmä
sisältää
asianhallinnan,
asiakirjojen
hallinnan,
viranhaltijapäätökset, kokoushallinnan, sopimushallinnan, eAMS-tiedonohjauksen,
asianhallinnan portaalin, julkaisutoiminnot, sähköisen arkistoinnin sekä sähköisen
asioinnin. Domus on Sähke2-normin mukainen sertifioitu järjestelmä.
Domus-asianhallintajärjestelmän suuresta kokonaisuudesta johtuen sen käyttöönottoon
valmistautuminen edellyttää perusteellista ja laajamittaista selvitystyötä sekä uusien
käytänteiden luomista. Vaasan seurakuntayhtymä on saanut Seinäjoen seurakunnalta
kattavat materiaalit käyttöönottoprosessin läpiviemiseksi. Prosessia koordinoimaan on joka
tapauksessa perusteltua asettaa työryhmä, joka eri toimintojen käyttöönottoa
valmistellessaan käy asiaan liittyvät yksityiskohdat läpi kyseistä työtä tekevien henkilöiden
kanssa. Työryhmä voi tarvittaessa kuulla myös pilottiseurakuntien ja kirkkohallituksen
asiantuntijoita.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
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1.

asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Domus-asianhallintajärjestelmän
käyttöönottomahdollisuudet
ja
käyttöönoton
kustannukset
Vaasan
seurakuntayhtymässä, laatia aikataulu järjestelmään siirtymiseksi, valmistella siirtoon
liittyvät toimenpiteet sekä huolehtia henkilökunnan kouluttamisesta järjestelmän
käyttämisessä.

2.

nimetä työryhmän jäseniksi hallintopäällikkö Emma Södergårdin, toimistosihteeri
Helinä Koski-Hirvisen, hallintosihteeri Iivari Käkelän, hallintokappalainen Tuomo
Klapurin ja seurakuntasihteeri Anna-Karin Lärkan. Työryhmä voi halutessaan käyttää
apunaan asiantuntijoita.

3.

valita työryhmän puheenjohtajaksi hallintopäällikkö Emma Södergårdin sekä
sihteeriksi ja koollekutsujaksi hallintosihteeri Iivari Käkelän.

4.

velvoittaa työryhmän raportoimaan yhteiselle kirkkoneuvostolle työnsä etenemisestä
30.9.2017 mennessä.

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

Yhteinen kirkkoneuvosto
työryhmän väliraportti

28.9.2017

§

176

Domus-asianhallintajärjestelmän

Valmistelija: hallintopäällikkö Emma Södergård, puh. 044 4808 410
Domustyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa: 2.6.2017, 27.6.2017 (kävi tutustumassa
Domus-asianhallintajärjestelmään Seinäjoen seurakunnassa) ja 13.9.2017. Työryhmä on
kokouksessaan 13.9.2017 laatinut väliraportin (liite 6/176) jossa työryhmä lausuu mm.
seuraavaa käyttöönotosta ja aikataulusta:
Ennen ohjelman käyttöönottoa on selvitettävä päätöksenteko- ja hallinnon prosessit
seurakunnissa ja seurakuntayhtymässä ja johdon sitoutuminen ohjelman käyttöönotossa
on tärkeä. Työryhmä katsoo, että Domusohjelma mahdollistaa yhtenevät ja oikeanmalliset
asiakirjapohjat kaikissa päätäntäelimissä.
Ohjelman käyttöönoton aikataulusta työryhmä lausuu, että tavoiteaikataulu voisi olla
vuoden 2019 aikana tai uuden vaalikauden alussa.
Ottaen huomioon, että seurakunnissa siirrytään keskusrekistereihin 1.1.2019 alkaen, olisi
samanaikainen Domusjärjestelmän käyttöönotto perusteltua. Lisäksi olisi hyvää jos uudet
luottamushenkilöt voitaisiin kouluttaa käyttämään suoraan uutta järjestelmää esityslistojen
ja pöytäkirjojen lukemisessa sekä pöytäkirjojen tarkistamisessa.
Yleishallinnon talousarvioehdotukseen vuodelle 2018 on sisällytetty 20 000 euroa Domusjärjestelmän hankintaan, käyttöönottoon ja koulutuksiin. Toteutettavista yleishallinnon
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säästöistä johtuen syntyvä lisäkustannus on saatu mahtumaan yleishallinnolle annettuun
talousarvioraamiin.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1. merkitsee työryhmän antaman väliraportin (liite 6/176) tiedoksi.
2. päättää, että Domus-asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön
seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa 1.1.2019 alkaen.

Vaasan

3. päättää, että valittava uusi taloustoimiston 1. toimistosihteeri toimii Domusasianhallintajärjestelmän pääkäyttäjänä sekä lisäksi vuoden 2018 ajan
järjestelmän käyttöönottoprosessin projektinvetäjänä.
4. toteaa, että työryhmä jatkaa työtään aiemmin päätetyn mukaisesti siirtoon liittyvien
toimenpiteiden valmistelussa sekä huolehtii henkilökunnan kouluttamisesta
järjestelmän käyttämisessä, yhteistyössä projektinvetäjän kanssa.
5. velvoittaa työryhmän raportoimaan
etenemisestä 30.6.2018 mennessä.

yhteiselle

kirkkoneuvostolle

työnsä

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
talousjohtajan päätösehdotuksen kohtien 1.-5. mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto 29.8.2018 § 179
Domus-työryhmä on jatkanut valmisteluita Domus-asianhallintajärjestelmään siirtymiseksi.
Työryhmä on päätynyt ehdottamaan, että viranhaltijapäätökset siirrettäisiin Domusjärjestelmään jo 1.9.2018 alkaen, muiden toimintojen siirtyessä järjestelmään alkuperäisen
aikataulun mukaisesti, 1.1.2019 alkaen. Työryhmä perustelee muutosesitystään sillä, että
näin mahdollistetaan johtavien viranhaltijoiden sekä viranhaltijapäätöksiä valmistelevien
hallinto-, seurakunta- ja toimistosihteerien perehtyminen järjestelmään hyvissä ajoin ennen
vuodenvaihdetta, jolloin seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien muut työntekijät sekä
luottamushenkilöt siirtyvät käyttämään järjestelmää. Toimintojen vaiheittainen siirtyminen
helpottaa myös järjestelmään tutustumisessa ja sen käytön opettelussa.
Viranhaltijapäätösten siirron osalta valmistelut ovat loppusuoralla. Domus-järjestelmän
ylläpitäjille toimitetaan perjantaina 24.8.2018 perustiedot viranhaltijapäätöksiä ja niihin
liittyviä oikaisuvaatimuksia koskien. Viranhaltijapäätöksien tekijöille ja valmistelijoille
järjestetään koulutukset järjestelmän käytöstä 30.8.2018 ja 13.9.2018.
Työryhmä ehdottaa, että Domus-asianhallintajärjestelmälle nimettäisiin vielä toinen
pääkäyttäjä, teknisen tuen ja neuvonnan varmistamiseksi alun perin nimetyn pääkäyttäjän
loma-aikoina.
Työryhmä
esittää
toiseksi
pääkäyttäjäksi
seurakuntayhtymän
hallintopäällikköä.
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Pääkäyttäjien lisäksi järjestelmään tulee nimetä niin sanotut kirjaajat, jotka huolehtivat
asioiden vireille saattamisesta sekä antavat asioille diaarinumerot. Työryhmä ehdottaa,
että kirjaajiksi nimettäisiin Vaasan suomalaisesta seurakunnasta hallintosihteeri Iivari
Käkelä, Vaasan ruotsalaisesta seurakunnasta seurakuntasihteeri Anna-Karin Lärka ja
Vaasan seurakuntayhtymästä taloustoimiston 1. toimistosihteeri Tuulikki Rajala-Shaw.
Lisäksi on perusteltua nimetä kirjaajaksi Vähänkyrön seurakunnasta toimistosihteeri Raija
Lindgren.
Viranhaltijapäätöksien tekijöille, päätösesitysten valmistelijoille, toimielinten sihteereille ja
esityslistojen kokoajille otetaan järjestelmään erilliset käyttäjätunnukset (kokoussihteeritunnus, päivittäjä-tunnus, viranhaltija-tunnus jne.). Oikeudet kyseisiin käyttäjätunnuksiin
määräytyvät virkojen johtosääntöjen, yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön,
seurakuntaneuvostojen
ohjesääntöjen
sekä
yhteisen
kirkkoneuvoston
ja
seurakuntaneuvostojen tekemien erillispäätösten perusteella. Pääkäyttäjät voivat lisätä
käyttäjäoikeuksia järjestelmään tarpeen mukaan.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää täydentää 28.9.2017 § 176 tekemään päätöstä Domusasianhallintajärjestelmän käyttöönotosta niin, että:
1. viranhaltijapäätösten osalta Domus-asianhallintajärjestelmä otetaan käyttöön
Vaasan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa jo 1.9.2018 alkaen.
2. Domus-asianhallintajärjestelmän toisena pääkäyttäjänä, taloustoimiston 1.
toimistosihteerin estyneenä ollessa, toimii seurakuntayhtymän hallintopäällikkö.
3. Domus-asianhallintajärjestelmän kirjaajina toimivat Vaasan suomalaisen
seurakunnan hallintosihteeri Iivari Käkelä, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan
seurakuntasihteeri Anna-Karin Lärka, Vähänkyrön seurakunnan toimistosihteeri
Raija Lindgren ja Vaasan seurakuntayhtymän taloustoimiston 1. toimistosihteeri
Tuulikki Rajala-Shaw.
4. Domus-asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjät valtuutetaan jatkossa myöntämään
käyttäjäoikeuksia, mukaan lukien pääkäyttäjä- ja kirjaaja-oikeudet, Domusjärjestelmään harkintansa mukaan niille henkilöille, jotka tarvitsevat oikeuksia
heille annettujen virka- tai työtehtävien suorittamiseksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-4. mukaisesti.
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Vaasan seurakuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika on päättynyt 25.5.2018. Tietosuojaasetuksella on vaikutusta tietojärjestelmien lisäksi myös päivittäiseen toimintaan henkilötietoja
käsiteltäessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.4.2018 § 85 nimennyt Vaasan
seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan ja tietosuojan yhteyshenkilön sekä asettanut
seurakuntayhtymän tietosuojaryhmän.
Tietosuojaryhmä on työskennellyt kevään ja kesän aikana aktiivisesti, pyrkien varmistamaan
sen, että tietosuoja-asetukseen kirjatut asiat on pantu täytäntöön kaikilla hallinnon ja toiminnan
tasoilla ja että tietosuojakysymysten huomioiminen tulee osaksi jokaisen työntekijän arkipäivää.
Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä tietosuojaryhmä on laatinut Vaasan seurakuntayhtymän
tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan (oheismateriaali 1/180). Asiakirjassa kuvataan muun muassa
tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät käsittelytoimet, projektisuunnitelma, rekisterinpitäjät,
tietosuojatyön tiekartta sekä eri ylärekisterit ja niihin liittyvät erilliset asiakirjat, kuten
tietosuojaselosteet, henkilötietojen käsittelyohjeet, rekisteriselosteet käsittelytoimista,
rekisterien kartoitukset ja rekisterien analyysit.
Vaasan seurakuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaan on perusteltua pyytää yhtymän
seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot. Lausunnot tulisi pyytää 15.9.2018 mennessä,
jolloin ne voidaan tuoda yhteiselle kirkkoneuvostolle 26.9.2018 kokoukseen tiedoksi. Samalla
neuvostolle tuodaan myös asiakirjaan liittyvät liitteet. Yhteisen kirkkoneuvoston olisi tarkoitus
hyväksyä seurakuntayhtymän tietosuoja- ja tietoturvapolitiikka kokonaisuudessaan 26.9.2018
kokouksessaan niin, että asiakirja liitteineen voidaan ottaa virallisesti käyttöön 1.10.2018
alkaen.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1.

käsittelee tietosuojaryhmän laatiman ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän
tietosuoja- ja tietoturvapolitiikaksi (oheismateriaali 1/180).

2.

pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot ehdotuksesta Vaasan seurakuntayhtymän
tietosuoja- ja tietoturvapolitiikaksi. Lausunnot tulee antaa 15.9.2018 mennessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.
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Kokouspalkkioiden tarkistaminen
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 28.6.2018 § 158
Kokouspalkkiotyöryhmä 13.8.2018 § 5
Yhteinen kirkkoneuvosto 28.6.2018 § 158 Kokouspalkkioiden tarkistaminen
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymän kokouspalkkiosäännön (oheismateriaali 17/158) § 2 mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa maksettavat kokouspalkkiot valtuustokauden lopussa
seuraavaa kautta varten neljäksi vuodeksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut kokouksessaan
kokouspalkkioiksi valtuustokaudelle 2015–2018 seuraavat:

13.11.2014

§

151

1.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan kokouspalkkioon oikeutetulle
viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavan kokouspalkkion suuruus on 1.1.2015 alkaen
KirVESTES:n 42 §:n enimmäismäärän mukainen (1.1.2015 lukien 31,58 euroa ja
31,71 euroa 1.8.2015 alkaen).

2.

Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden suuruus on 40 €
valtuustokauden 2015–2018 aikana. Vaalitoimituspäiviltä suoritetaan toimitukseen
osallistuvalle vaalilautakunnan jäsenelle 15,80 euron tuntipalkka.

3.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1200 €, yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 600 €, yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan
vuosipalkkio
on
300
€
ja
seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 600 € valtuustokauden 2015 – 2018 aikana.

4.

Maksettaessa kokouspalkkiota viranhaltijoille ja työntekijöille, noudatetaan voimassa
olevaa kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Kokouspalkkioiden tarkistamiseksi on perusteltua asettaa työryhmä, jossa on edustettuna
seurakuntayhtymän kaikki seurakunnat. Työryhmän esitys tuodaan yhteisen
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi 29.8.2018 kokoukseen, jolloin valtuustokauden 2019–
2022 kokouspalkkiot saadaan mahdollisuuksien mukaan huomioiduksi jo vuoden 2019
talousarviota valmisteltaessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. asettaa
työryhmän
valmistelemaan
valtuustokaudelle 2019–2022.

kokouspalkkioiden

2. nimetä työryhmään jäseniksi talousjohtaja Juha
luottamushenkilön kustakin seurakunnasta.
Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

tarkistamista

Silanderin sekä

yhden
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3. valita työryhmän puheenjohtajan.
4. velvoittaa työryhmää laatimaan yhteiselle kirkkoneuvostolle 20.8.2018 mennessä
ehdotuksen kokouspalkkioiden tarkistamisesta 1.1.2019 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
1. päätösehdotuksen mukaisesti.
2.

työryhmän jäseniksi nimettiin talousjohtaja Juha Silander, Merja Piipponen,
Hannu Härö ja Erik Sjöberg.

3. työryhmän puheenjohtajaksi ja koollekutsujaksi valittiin Juha Silander.
4. päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouspalkkiotyöryhmä13.8.2018 § 5 Kokouspalkkioiden tarkistaminen
Valmistelija: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vaasan seurakuntayhtymän kokouspalkkiosäännön (oheismateriaali 1/5) § 2 mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa maksettavat kokouspalkkiot valtuustokauden lopussa
seuraavaa kautta varten neljäksi vuodeksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut kokouksessaan 13.11.2014 §
kokouspalkkioiksi valtuustokaudelle 2015–2018 seuraavat (oheismateriaali 2/5):

151

1.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan kokouspalkkioon oikeutetulle
viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavan kokouspalkkion suuruus on 1.1.2015 alkaen
KirVESTES:n 42 §:n enimmäismäärän mukainen (1.1.2015 lukien 31,58 euroa ja
31,71 euroa 1.8.2015 alkaen).

2.

Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden suuruus on 40 €
valtuustokauden 2015–2018 aikana. Vaalitoimituspäiviltä suoritetaan toimitukseen
osallistuvalle vaalilautakunnan jäsenelle 15,80 euron tuntipalkka.

3.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1200 €, yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 600 €, yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan
vuosipalkkio
on
300
€
ja
seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 600 € valtuustokauden 2015 – 2018 aikana.

4.

Maksettaessa kokouspalkkiota viranhaltijoille ja työntekijöille, noudatetaan voimassa
olevaa kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Työryhmän tulisi laatia ehdotuksensa kokouspalkkioiden tarkistamisesta vaalikaudelle
2019–2022. Työryhmän esitys viedään yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi
29.8.2018 kokoukseen, jolloin valtuustokauden 2019–2022 kokouspalkkiot saadaan
mahdollisuuksien mukaan huomioiduksi jo vuoden 2019 talousarviota valmisteltaessa.
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Päätösehdotus:
Työryhmä päättää esityksestään kokouspalkkioiden tarkistamisesta vaalikaudelle 2019–
2022. Työryhmän esitys viedään yhteiselle kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.

Työryhmän päätös:
Merkitään, että Juha Silander esitteli asiaa.
Keskustelun aikana työryhmä kävi läpi yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän Vaasan
seurakuntayhtymän kokouspalkkiosäännön ja totesi, ettei kyseisen asiakirjan
päivittämiselle ole tarvetta.
Työryhmä päätti käsitellä kokouspalkkioiden tarkistamiset kohta kohdalta, noudattaen
13.11.2014 § 151 mukaisen päätöksen mukaista jakoa neljään eri asiakokonaisuuteen.
Kohdan 1 osalta työryhmä ei nähnyt tarvetta muutoksille muuten kuin siltä osin, miten
summat ovat muuttuneet uudessa KirVESTES:ssä.
Kohdassa 2 työryhmä selvitti luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden säilyneen
muuttumattomina 1.1.2012 alkaen, kahden vaalikauden ajan. Työryhmä totesi, että
erityisesti
yhteisessä
kirkkovaltuustossa,
yhteisessä
kirkkoneuvostossa
ja
seurakuntaneuvostoissa päätettävät asiat ovat laajoja ja erityisen vastuullisia. Työryhmä
piti järkevänä, että näiden toimielinten osalta kokouspalkkio korotettaisiin 60 euroon.
Muiden toimielinten osalta korotukselle ei nähty tarvetta. Vaalilautakunnan jäsenelle
maksettava tuntipalkka nähtiin perusteltuna korottaa 16 euroon.
Merkitään, että Erik Sjöberg jääväsi itsensä kohdassa 3, yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vuosipalkkion käsittelyn ajaksi, perustelunaan se, että hän toimii tällä
hetkellä yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana.
Merkitään, että Hannu Härö jääväsi itsensä kohdassa 3, seurakuntaneuvoston
varapuheenjohtajan vuosipalkkion käsittelyn ajaksi, perustelunaan se, että hän toimii tällä
hetkellä Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana.
Työryhmä totesi kohdassa 3 vuosipalkkioiden olevan muilta osin kohdallaan ja perusteltuja,
paitsi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan palkkion osalta, jota työryhmä piti
työmäärään nähden liian alhaisena. Työryhmä totesi, että yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajalla on paljon tehtäviä sekä itse kokouksissa että myös niiden
ulkopuolella. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii muun muassa yhtenä
seurakuntayhtymän neljästä nimenkirjoittajasta. Työryhmä näki, että yhteisen
kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan
vuosipalkkio
tulisi
korottaa
muiden
varapuheenjohtajien vuosipalkkioiden tasalle, 600 euroon.
Kohdan 4 osalta työryhmä ei nähnyt tarvetta muutoksille.
Keskustelun
seuraavaa:

päätyttyä

puheenjohtaja

totesi työryhmän

päättäneen

Kokouspalkkiotyöryhmä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle,
kokouspalkkioiksi valtuustokaudelle 2019–2022 seuraavat:
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1.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan kokouspalkkioon oikeutetulle
viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavan kokouspalkkion suuruus on 1.1.2019 alkaen
KirVESTES:n 42 §:n ja sen liitteen 1 kohdan 4 enimmäismäärän mukainen (1.1.2019
alkaen 32,06 euroa ja 1.4.2019 alkaen 32,38 euroa).

2.

Luottamushenkilöille
maksettavien
kokouspalkkioiden
valtuustokauden 2019–2022 aikana seuraavasti:

suuruus

määrittyy

a) yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja seurakuntaneuvostot: 60 €
b) edellä mainittujen toimielinten asettamat johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät: 40
€
3.

Vaalitoimituspäiviltä suoritetaan toimitukseen osallistuvalle vaalilautakunnan jäsenelle
16,00 euron tuntipalkka.

4. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1200 €, yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 600 €, yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vuosipalkkio 600 € ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 600 € valtuustokauden 2019–2022 aikana.
5.

Maksettaessa kokouspalkkiota viranhaltijoille ja työntekijöille noudatetaan voimassa
olevaa kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Yhteinen kirkkoneuvosto 29.8.2018 § 181
Kokouspalkkiotyöryhmän päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kokouspalkkioiksi valtuustokaudelle 2019–
2022 seuraavat:
1.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan kokouspalkkioon oikeutetulle
viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavan kokouspalkkion suuruus on 1.1.2019
alkaen KirVESTES:n 42 §:n ja sen liitteen 1 kohdan 4 enimmäismäärän
mukainen (1.1.2019 alkaen 32,06 euroa ja 1.4.2019 alkaen 32,38 euroa).

2.

Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden
valtuustokauden 2019–2022 aikana seuraavasti:
a) yhteinen
kirkkovaltuusto,
seurakuntaneuvostot: 60 €

yhteinen

suuruus

määrittyy

kirkkoneuvosto

ja

b) edellä mainittujen toimielinten asettamat johtokunnat, toimikunnat ja
työryhmät: 40 €
3.

Vaalitoimituspäiviltä suoritetaan toimitukseen osallistuvalle vaalilautakunnan
jäsenelle 16,00 euron tuntipalkka.

4.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1200 €, yhteisen
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan
vuosipalkkio
600
€,
yhteisen
kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan
vuosipalkkio
600
€
ja
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seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 600 € valtuustokauden
2019–2022 aikana.
5.

Maksettaessa kokouspalkkiota viranhaltijoille ja työntekijöille noudatetaan
voimassa olevaa kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun aikana puheenjohtaja ehdotti, että ensimmäiseksi kohdaksi lisätään, että
palkkioiden
maksussa
noudatetaan
yhteisen
kirkkovaltuuston
hyväksymää
kokouspalkkiosääntöä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
vahvistaa kokouspalkkioiksi valtuustokaudelle 2019–2022 seuraavat:
1.

Maksettaessa kokouspalkkioita noudatetaan
hyväksymää kokouspalkkiosääntöä.

2.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan kokouspalkkioon oikeutetulle
viranhaltijalle ja työntekijälle maksettavan kokouspalkkion suuruus on 1.1.2019
alkaen KirVESTES:n 42 §:n ja sen liitteen 1 kohdan 4 enimmäismäärän
mukainen (1.1.2019 alkaen 32,06 euroa ja 1.4.2019 alkaen 32,38 euroa).

3.

Luottamushenkilöille maksettavien kokouspalkkioiden
valtuustokauden 2019–2022 aikana seuraavasti:
a) yhteinen
kirkkovaltuusto,
seurakuntaneuvostot: 60 €

yhteinen

yhteisen

kirkkovaltuuston

suuruus

määrittyy

kirkkoneuvosto

ja

b) edellä mainittujen toimielinten asettamat johtokunnat, toimikunnat ja
työryhmät: 40 €
4.

Vaalitoimituspäiviltä suoritetaan toimitukseen osallistuvalle vaalilautakunnan
jäsenelle 16,00 euron tuntipalkka.

5.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1200 €, yhteisen
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan
vuosipalkkio
600
€,
yhteisen
kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan
vuosipalkkio
600
€
ja
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 600 € valtuustokauden
2019–2022 aikana.

6.

Maksettaessa kokouspalkkiota viranhaltijoille ja työntekijöille noudatetaan
voimassa olevaa kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta.
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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan puheenjohtajapalkkion määrittäminen
Valmistelija: yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erik Sjöberg, puh. 044 2520 961
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle on maksettu kirkkoherran palkan lisäksi erillistä
palkkiota puheenjohtajan tehtävien hoitamisesta. Vuonna 2011 palkkio oli suuruudeltaan
213,12 euroa kuukaudessa ja vuonna 2012 217,38 euroa kuukaudessa, perustuen
KirVESTES:n kirjauksiin.
Vuodesta 2013 alkaen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan palkkio on sisällytetty Vaasan
suomalaisen
seurakunnan
kirkkoherralle
maksettuun
kuukausipalkkaan.
Uuteen
palkkajärjestelmään siirryttäessä palkkatyöryhmä oli ottanut ylimmän johdon (kirkkoherrat ja
talousjohtaja) palkkoja määrittäessään huomioon, että Vaasan suomalaisen seurakunnan
kirkkoherran tehtäviin kuuluu lisäksi myös yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajuus. Tästä
syystä suomalaisen seurakunnan kirkkoherran palkka määritettiin suhteellisesti muiden
kirkkoherrojen palkkoja korkeammaksi. Työryhmä ei kuitenkaan erikseen määritellyt, mikä
osuus Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran palkasta perustui yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajuuteen.
Nyt, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan vaihtuessa, on yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajan puheenjohtajapalkkion erillinen määrittäminen välttämätöntä.
Lisättäessä vuonna 2012 maksettuun palkkioon vuosina 2012-2018 lääninrovastin palkkioon
tehtyjen korotusten ja tarkistusten mukaiset korotukset, muodostuu palkkion laskennalliseksi
suuruudeksi 234,93 euroa.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan puheenjohtajapalkkio on perusteltua määritellä
tasolle 234,93 euroa 1.9.2018 alkaen.
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle
maksettava palkkio puheenjohtajan tehtävien hoitamisesta on 234,93 euroa kuukaudessa
1.9.2018 alkaen. Palkkion suuruus tarkistetaan automaattisesti KirVESTES:n yleisten
palkkionkorotusten mukaisesti.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja, hallintopäällikkö, hautaustoimen päällikkö ja kirkkoherrat
ilmoittivat esteellisyydestä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.
Merkitään, että puheenjohtaja toimi sihteerinä tämän asian käsittelyn aikana.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Ilmoitusasiat
-

Kirkkohallituksen yleiskirje 11/21.6.2018
Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu – valitusosoituksia
päivitettävä

-

Yhteisen kirkkovaltuuston ylimääräinen kokous pidetään torstaina 11.10.2018 klo
18.00

-

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 15.8.2018 määrännyt
kirkkoherra Petri Hautalan Vaasan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajaksi 1.9.–31.12.2018.

-

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 15.8.2018 nimittänyt
Mustasaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherran Jari Frimanin Isonkyrön
rovastikunnan vt. lääninrovastiksi 16.8.–31.12.2018. Määräaikaisuuden perusteena
ovat kesken olevat virantäytöt ja rakenteelliset uudistusprosessit.

-

talousjohtaja Juha Silander ja kirkkoherra Petri Hautala kiittivät yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Erik Sjöbergiä puheenjohtaja toimimisesta
kirkkoherra Krister Koskelan vuosiloman ja eläkkeelle siirtymisen takia.

Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Ehdotuksen mukaan.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen
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