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Eroanomus luottamustehtävästä, Sami Mäntylä
Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 044 4808 410
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.8.2018 § 175
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.8.2018 § 175 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.

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.10.2018 § 33

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää vapauttaa Sami Mäntylän luottamustehtävästään Vaasan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenenä.
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Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti.
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Vuoden 2019 kokoussuunnitelma
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 201
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 201 Vuoden 2019 kokoussuunnitelma
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n 3 momentin mukaan yhteinen kirkkoneuvosto
päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja yhteisen kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakuntayhtymän eri päätöksentekoelimille on laadittu vuodelle 2019 yhteinen, alustava
kokouskalenteri. Kalenterissa on pyritty huomioimaan myös erilaisten lausuntojen
antamisaikataulut seurakuntien seurakuntaneuvostojen sekä yhteistyötoimikunnan taholta.
Yhteisen kirkkovaltuuston ehdotetaan kokoustavan vuonna 2019 neljä kertaa ja yhteisen
kirkkoneuvoston 11 kertaa seuraavasti:
Yhteinen kirkkovaltuusto:
torstai 31.1.2019 klo 18.00
torstai 23.5.2019 klo 18.00
tiistai 8.10.2019 klo 18.00
torstai 12.12.2019 klo 18.00
Yhteinen kirkkoneuvosto:
torstai 17.1.2019 klo 16.30
torstai 14.2.2019 klo 16.30
torstai 21.3.2019 klo 16.30
keskiviikko 17.4.2019 klo 16.30
keskiviikko 8.5.2019 klo 16.30
torstai 13.6.2019 klo 16.30
torstai 29.8.2019 klo 16.30 (hautausmaiden katselmus)
keskiviikko 25.9.2019 klo 16.30
torstai 31.10.2019 klo 16.30
torstai 28.11.2019 klo 16.30
tiistai 17.12.2019 klo 16.30
Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset pidetään osoitteessa Vaasanpuistikko 3 E
sijaitsevassa kokoustilassa (5. krs) ja yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset osoitteessa
Koulukatu 28 sijaitsevassa isossa seurakuntasalissa, ellei toisin ilmoiteta.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
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1.

hyväksyä kokoussuunnitelman yhteisen kirkkoneuvoston kokousten osalta.

2.

merkitä kokoussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston kokousten osalta tiedoksi.

3.

, että kutsu yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen toimitetaan viimeistään kolme
päivää ennen kokousta. Kutsuun liitetään esityslista päätösehdotuksineen tai luettelo
käsiteltävistä asioista. Kiireellinen asia voidaan ottaa yhteisen kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi, vaikka kokousta ei olisi kutsuttu koolle edellä mainitussa määräajassa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-3. mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.10.2018 § 34

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä kokoussuunnitelman yhteisen kirkkovaltuuston
osalta.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotuksen mukaisesti.
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Lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 204
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 204 Lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Vuoden 2018 talousarvioon on varattu 124 000 euron määräraha seurakuntayhtymän ja
sen seurakuntien IT-järjestelmistä vastaavan Rannikon IT-keskuksen jäsenmaksuun.
Jäsenmaksulla katetaan IT-järjestelmistä syntyvät kustannukset (pois lukien IT-laitteiden
leasingvuokrat ja tietoliikenneyhteydet) sekä IT-tuen kulut. Talousarviomääräraha on
perustunut IT-keskukselta saatuun ennakkolaskelmaan.
Rannikon IT-keskus on siirtynyt Microsoft 0365 –ohjelmiston käyttäjäksi. Järjestelmän
käyttöönoton oli tarkoitus tapahtua 1.1.2018, mutta siirto saatiin toteutettua vasta
14.5.2018, Microsoft-lisenssin vuosisopimuksen päättymispäivänä. Tästä syystä Rannikon
IT-keskukselle kohdistui Appelsiini-järjestelmästä viiden kuukauden laskut evl.fisähköpostiosoitteiden osalta. Tätä lisäkulua ei oltu osattu huomioida IT-keskuksen
talousarviossa. Kyseisen lisäkustannuksen lisäksi IT-keskus on joutunut hankkimaan 200
kpl lisäkäyttäjälisenssejä sellaisille käyttäjille, jotka vanhassa järjestelmässä eivät
käyttäjälisenssejä tarvinneet. Edelleen IT-keskukselle syntyi merkittävät lisäkustanukset
EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päättymisen myötä, kun IT-keskus joutui
nimeämään itselleen erityisen tietosuojavastaavan. Kaikilla IT-keskuksen alaisilla
seurakuntatalouksilla on kuitenkin tämän sopimuksen myötä ollut mahdollisuus nimetä ITkeskuksen tietosuojavastaava myös omaksi tietosuojavastaavakseen, jolloin erillisiltä
palkkakustannuksilta on säästytty paikallistasolla. Myös Vaasan seurakuntayhtymän
tietosuojavastaavana toimii Rannikon IT-keskuksen tietosuojavastaava Rauno Saarnio.
Rannikon IT-keskuksen arvio talousarvion ylittävistä kuluista on noin 60 000 euroa. Vaasan
seurakuntayhtymän osuus Rannikon IT-keskuksen kokonaiskustannuksista on 16,7 %,
perustuen seurakuntien jäsenmäärään, jolloin vuoden 2018 lisäkustannukseksi muodostuu
noin 10 000 euroa.
Vuoden 2018 talousarviossa on edellisvuosien tapaan budjetoitu palkat voimassa olevien
virka- ja työsopimussuhteiden perusteella. Määräaikaiset virka- ja työsuhteet on budjetoitu
syksyllä 2017 olleen tiedon mukaisesti, toisin sanoen esimerkiksi 30.6.2018 päättymään
merkitty työsuhde on budjetoitu ainoastaan kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta.
Talousarvion toteutumaseurannassa on käynyt ilmi, että kolmen virka- ja työsuhteen osalta
määräaikaisuutta on jatkettu aiemmin merkitystä päättymispäivästä eteenpäin, jolloin
talousarvioon varattu palkkamääräraha ei ole riittävä. Vaasan suomalaisen seurakunnan
toimistosihteerin palkka oli budjetoitu seitsemän kuukauden, Vaasan ruotsalaisen
seurakunnan seurakuntapastorin palkka kahdeksan kuukauden ja perheasiain
neuvottelukeskuksen perheneuvojan palkka viiden kuukauden mukaan. Kaikki kolme virkaja työsuhdetta on sittemmin täytetty koko vuoden 2018 ajaksi, seurakuntaneuvostojen ja
perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan tekemillä erillispäätöksillä, jolloin
talousarvioon nähden lisäkustannukseksi muodostuu sivukuluineen yhteensä 45 110
euroa.
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Seurakunnissa vuonna 2017 toteutettua kirkonkirjojen digitoinnin tarkastusprosessia on
jouduttu jatkamaan vuonna 2018, työn laajuudesta johtuen. Tarkastuksen tulee olla
kokonaisuudessaan valmis ennen keskusrekisteriin siirtymistä. Osa tarkastuksesta
aiheutuneista palkkakuluista on saatu katettua Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämällä
palkkatuella. Lisäkustannukseksi talousarvioon nähden muodostuu 8 820 euroa, josta
3 500 euroa katetaan saatavalla palkkatuella.
Lisämäärärahatarve vuoden 2018 talousarvioon nähden, vähennettynä Työ- ja
elinkeinotoimiston myöntämällä palkkatuella, on yhteensä 60 430 euroa. Lisämäärärahat
voidaan kattaa edellisten tilikausien ylijäämällä.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1. Rannikon IT-keskuksen jäsenmaksun maksamiseen myönnetään 10 000 euron
lisämääräraha vuodelle 2018. Määräraha kirjataan pääkirjatilille 443500 (ostopalvelut
toisen seurakunnan tai kunnan ylläpitämästä toiminnasta) ja kustannuspaikalle
1011050000 (talous- ja henkilöstöhallinto).
2. alibudjetoituihin palkkakuluihin myönnetään 45 110 euron lisämääräraha vuodelle
2018. Määräraha kirjataan pääkirjatileille ja kustannuspaikoille seuraavasti:
a. 6 900 euroa kustannuspaikalle 1001070000 (kirkonkirjojenpito), jakautuen
seuraavasti: 5 510 euroa tilille 402000 (määräaikaisten viranhaltijoiden
kuukausipalkat), 50 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 1 200 euroa
tilille 412000 (eläkemaksut) ja 140 euroa tilille 414000 (muut
sosiaalivakuutusmaksut).
b. 6 900 euroa kustannuspaikalle 1001080000 (kirkkoherranvirastot), jakautuen
seuraavasti: 5 510 euroa tilille 402000 (määräaikaisten viranhaltijoiden
kuukausipalkat), 50 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 1 200 euroa
tilille 412000 (eläkemaksut) ja 140 euroa tilille 414000 (muut
sosiaalivakuutusmaksut).
c.

2 310 euroa kustannuspaikalle 1022010000 (gudtjänstelivet), jakautuen
seuraavasti: 1 840 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 20
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 400 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 50 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).

d. 3 080 euroa kustannuspaikalle 1022030000 (kyrkliga förrättningar), jakautuen
seuraavasti: 2 460 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 20
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 540 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 60 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
e. 1 540 euroa kustannuspaikalle 1022020000 (jordfästning), jakautuen
seuraavasti: 1 230 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 10
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 270 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 30 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
f.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

1 540 euroa kustannuspaikalle 1022350000 (skriftskolarbete), jakautuen
seuraavasti: 1 230 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 10
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 270 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 30 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
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g. 3 080 euroa kustannuspaikalle 1022040103 (verksamhet bland studerande &
unga vuxna), jakautuen seuraavasti: 2 460 euroa tilille 406500
(vuosilomasijaiset
ja
muut
sijaiset),
20
euroa
tilille
410000
(sosiaaliturvamaksut), 540 euroa tilille 412000 (eläkemaksut) ja 60 euroa tilille
414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
h. 1 540 euroa kustannuspaikalle 1022410110 (invandrararbete), jakautuen
seuraavasti: 1 230 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 10
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 270 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 30 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
i.

2 310 euroa kustannuspaikalle 1022900000 (övrigt församlingsarbete),
jakautuen seuraavasti: 1 840 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut
sijaiset), 20 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 400 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 50 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).

j.

15 910 euroa kustannuspaikalle 1002420000 (perheneuvonta), jakautuen
seuraavasti: 12 700 euroa tilille 402000 (määräaikaisten viranhaltijoiden
kuukausipalkat), 110 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 2 770 euroa
tilille 412000 (eläkemaksut) ja 330 euroa tilille 414000 (muut
sosiaalivakuutusmaksut).

3. kirkonkirjojen digitointiprosessin tarkastustyön palkkakuluihin myönnetään 8 820 euron
lisämääräraha vuodelle 2018. Määräraha kirjataan pääkirjatilille 403000 (työsuhteisten
kuukausipalkat) ja kustannuspaikalle 1001070000 (kirkonkirjojen pito).
4. kirkonkirjojen digitointiprosessin tarkastustyön palkkakuluja kattamaan saatu Työ- ja
elinkeinotoimiston myöntämä 3 500 euron palkkatuki kirjataan lisätuloksi vuodelle
2018. Tulo kirjataan pääkirjatilille 371000 (palkkatuki) ja kustannuspaikalle
1001070000 (kirkonkirjojenpito).
5. lisämäärärahat katetaan edellisten tilikausien ylijäämällä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asiaa.
Esittelijä täydensi pohjaesitystään esittämällä, että päätösehdotuksen kohdaksi viisi
lisätään ”työterveyshuollon kustannuksiin myönnetään 25 000 euron lisämääräraha
vuodelle 2018. Määräraha kirjataan pääkirjatilille 439300 (työterveyshuolto) ja
kustannuspaikalle 1011050000 (talous- ja henkilöstöhallinto)”. Tällöin alkuperäisen
päätösehdotuksen kohta viisi muutetaan kohdaksi kuusi.
Esittelijä kertoi työterveyshuollon kustannusten nousseen merkittävästi aiemmista vuosista
ja budjetoidusta. Esittelijä totesi, että 25 000 euron lisäyksen myötä
kokonaislisämäärärahatarve vuoden 2018 talousarvioon nähden on yhteensä 85 430
euroa.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti päätösehdotuksen mukaisesti kohdat 1.-4. ja
5. työterveyshuollon kustannuksiin myönnetään 25 000 euron lisämääräraha vuodelle
2018.
Määräraha
kirjataan
pääkirjatilille
439300
(työterveyshuolto)
ja
kustannuspaikalle 1011050000 (talous- ja henkilöstöhallinto).
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6. lisämäärärahat katetaan edellisten tilikausien ylijäämällä.

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.10.2018 § 35

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että:
1. Rannikon IT-keskuksen jäsenmaksun maksamiseen myönnetään 10 000 euron
lisämääräraha vuodelle 2018. Määräraha kirjataan pääkirjatilille 443500 (ostopalvelut
toisen seurakunnan tai kunnan ylläpitämästä toiminnasta) ja kustannuspaikalle
1011050000 (talous- ja henkilöstöhallinto).
2. alibudjetoituihin palkkakuluihin myönnetään 45 110 euron lisämääräraha vuodelle
2018. Määräraha kirjataan pääkirjatileille ja kustannuspaikoille seuraavasti:
a. 6 900 euroa kustannuspaikalle 1001070000 (kirkonkirjojenpito), jakautuen
seuraavasti: 5 510 euroa tilille 402000 (määräaikaisten viranhaltijoiden
kuukausipalkat), 50 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 1 200 euroa
tilille 412000 (eläkemaksut) ja 140 euroa tilille 414000 (muut
sosiaalivakuutusmaksut).
b. 6 900 euroa kustannuspaikalle 1001080000 (kirkkoherranvirastot), jakautuen
seuraavasti: 5 510 euroa tilille 402000 (määräaikaisten viranhaltijoiden
kuukausipalkat), 50 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 1 200 euroa
tilille 412000 (eläkemaksut) ja 140 euroa tilille 414000 (muut
sosiaalivakuutusmaksut).
c.

2 310 euroa kustannuspaikalle 1022010000 (gudtjänstelivet), jakautuen
seuraavasti: 1 840 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 20
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 400 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 50 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).

d. 3 080 euroa kustannuspaikalle 1022030000 (kyrkliga förrättningar), jakautuen
seuraavasti: 2 460 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 20
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 540 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 60 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
e. 1 540 euroa kustannuspaikalle 1022020000 (jordfästning), jakautuen
seuraavasti: 1 230 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 10
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 270 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 30 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
f.

1 540 euroa kustannuspaikalle 1022350000 (skriftskolarbete), jakautuen
seuraavasti: 1 230 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 10
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 270 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 30 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).

g. 3 080 euroa kustannuspaikalle 1022040103 (verksamhet bland studerande &
unga vuxna), jakautuen seuraavasti: 2 460 euroa tilille 406500
(vuosilomasijaiset
ja
muut
sijaiset),
20
euroa
tilille
410000
(sosiaaliturvamaksut), 540 euroa tilille 412000 (eläkemaksut) ja 60 euroa tilille
414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
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h. 1 540 euroa kustannuspaikalle 1022410110 (invandrararbete), jakautuen
seuraavasti: 1 230 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut sijaiset), 10
euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 270 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 30 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).
i.

2 310 euroa kustannuspaikalle 1022900000 (övrigt församlingsarbete),
jakautuen seuraavasti: 1 840 euroa tilille 406500 (vuosilomasijaiset ja muut
sijaiset), 20 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 400 euroa tilille 412000
(eläkemaksut) ja 50 euroa tilille 414000 (muut sosiaalivakuutusmaksut).

j.

15 910 euroa kustannuspaikalle 1002420000 (perheneuvonta), jakautuen
seuraavasti: 12 700 euroa tilille 402000 (määräaikaisten viranhaltijoiden
kuukausipalkat), 110 euroa tilille 410000 (sosiaaliturvamaksut), 2 770 euroa
tilille 412000 (eläkemaksut) ja 330 euroa tilille 414000 (muut
sosiaalivakuutusmaksut).

3. kirkonkirjojen digitointiprosessin tarkastustyön palkkakuluihin myönnetään 8 820 euron
lisämääräraha vuodelle 2018. Määräraha kirjataan pääkirjatilille 403000 (työsuhteisten
kuukausipalkat) ja kustannuspaikalle 1001070000 (kirkonkirjojen pito).
4. kirkonkirjojen digitointiprosessin tarkastustyön palkkakuluja kattamaan saatu Työ- ja
elinkeinotoimiston myöntämä 3 500 euron palkkatuki kirjataan lisätuloksi vuodelle
2018. Tulo kirjataan pääkirjatilille 371000 (palkkatuki) ja kustannuspaikalle
1001070000 (kirkonkirjojenpito).
5. työterveyshuollon kustannuksiin myönnetään 25 000 euron lisämääräraha vuodelle
2018.
Määräraha
kirjataan
pääkirjatilille
439300
(työterveyshuolto)
ja
kustannuspaikalle 1011050000 (talous- ja henkilöstöhallinto).
6. lisämäärärahat katetaan edellisten tilikausien ylijäämällä.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Merkitään, että talousjohtaja esitteli asian.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Valtuustoaloite, Olle Victorzon: Uusien talousarvioraamien laatiminen kaudelle 2019–2021
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2018 § 144
Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2018 § 144 Valtuustoaloite, Olle Victorzon: Uusien
talousarvioraamien laatiminen kaudelle 2019–2021
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Valtuutettu Olle Victorzon on jättänyt yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 31.5.2018 §
28 valtuustoaloitteen uusien talousarvioraamien laatimiseksi kaudelle 2019-2021
(oheismateriaali).
Vastaus aloitteeseen:
Aloitteentekijä nostaa aloitteessaan esiin monta tärkeää kysymystä koskien meneillään
olevaa seurakuntayhtymän talouden tasapainotusprosessia.
Ensimmäiset askeleet talouden tasapainottamiseen otettiin syksyllä 2015, kun yhteinen
kirkkovaltuusto
hyväksyi
Vaasan
seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian
luopumisohjelmineen. Tasapainotustyö pääsi varsinaisesti alkuun vuotta myöhemmin,
syksyllä 2016, yhteisen kirkkoneuvoston käynnistäessä koko seurakuntayhtymää ja sen
seurakuntia käsittävän henkilöstösuunnitelman laatimisprosessin.
Henkilöstösuunnitelmatyön tavoitteiksi määritettiin seuraavat:
1.
2.
3.
4.
5.

henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymisten kautta,
henkilöstöresurssien jakautuminen,
työvaiheiden tehostaminen, karsiminen ja uudelleen järjestely,
seurakuntien välisen yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen ja
työntekijöiden osaamisen kehittäminen.

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista koostuvan
ohjausryhmän vastaamaan henkilöstösuunnitelman laatimisprosessista. Ohjausryhmän
lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto asetti yhdeksän seurakuntarajat ylittävää työalaryhmää: 1)
papit, 2) kanttorit, 3) päiväkerho- ja pyhäkoulutyö, 4) nuorisotyö, 5) diakonia-, lähetys- ja
maahanmuuttajatyö, 6) kirkkoherranvirastot, 7) kiinteistötoimi, 8) hautaustoimi sekä 9)
hallinto ja tiedotus.
Ohjausryhmä kokoontui lokakuun 2016 ja helmikuun 2018 välisenä aikana kuusi kertaa,
käsitellen huomattavan määrän ohjausryhmän päätöksenteon tueksi tuotettua materiaalia.
Työalaryhmien antamien laajojen selvitysten ja vastausten lisäksi ohjausryhmä tutustui
muun muassa hautainhoitorahaston laskelmiin, asunto-osakkeiden myyntisuunnitelmaan,
musiikkikoulujen palkkamenoihin, 10 vuoden aikana muihin tehtäviin siirtyneiden
työntekijöiden listaukseen, selvitykseen seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien
eläköityvistä ja määräaikaisista työntekijöistä sekä laskelmiin, joissa verrattiin
sairaalasielunhoidon ja perheasiain neuvottelukeskuksen nykykustannuksia erilaisiin
uusiin vaihtoehtoihin.
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Henkilöstösuunnitelmatyön väliraportin valmistuttua ohjausryhmä päätyi korottamaan
henkilöstösuunnitelmalle alun perin asetetun 1,0 miljoonan euron säästövelvoitteen 1,5
miljoonaan, seurakuntayhtymän entisestään heikentyneestä taloustilanteesta johtuen.
Samassa yhteydessä ohjausryhmä pyysi lausunnot korotuksen mukaisista
säästövelvoitteista seurakuntaneuvostoilta ja seurakuntayhtymältä sekä lisäksi erillisen
lausunnon yhteiseltä kirkkoneuvostolta henkilöstösuunnitelmatyön väliraportista.
Ennen loppuraportin laatimista ohjausryhmä päätti vielä toteuttaa laajan
resurssijakoselvityksen Suomen eri seurakuntayhtymille. Selvityksen taustalla oli sekä
henkilöstösuunnitelmatyölle asetettuihin tavoitteisiin vastaaminen että Vaasan
suomalaisen
seurakunnan
ja
Vaasan
seurakuntayhtymän
vuoden
2016
piispantarkastuksen yhteydessä talousjohdolle annettu tehtävä etsiä ne keinot, joilla talous
saadaan tasapainoon ja resurssien jaossa käytettävät periaatteet saadaan määritellyiksi.
Selvityksessä kysyttiin 20 seurakuntayhtymältä, miten ja millä periaatteilla palkka- ja
toimintamäärärahat on jaettu seurakuntien kesken, onko sovellettu resurssien jakotapa
koettu toimivaksi ja miten jakoperusteita mahdollisesti tulisi kehittää. Lisäksi kysyttiin, mitä
toimintoja on annettu yhtymän hoidettavaksi ja tulisiko työnjakoa seurakuntien ja yhtymän
välillä mahdollisesti muuttaa tulevaisuudessa. Kysely osoitettiin kunkin seurakuntayhtymän
talousjohtajille, kirkkoherroille sekä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajille.
Selvityksestä kävi ilmi, että monissa seurakuntayhtymissä palkka- ja toimintamäärärahat
jaetaan joko suoraan kunkin seurakunnan jäsenmäärän suhteessa tai niin, että ensin
huomioidaan kirkkolainsäädännön edellyttämät kolme virkaa / tietty muuten määritelty
kiinteä perusosa, jonka jälkeen jäljellä olevat resurssit jaetaan jäsenmäärän perusteella.
Ohjausryhmä päätti teetetyn selvityksen sekä seurakuntaneuvostoilta ja yhteiseltä
kirkkoneuvostolta
saatujen
lausuntojen
pohjalta
lopullisesta
ehdotuksestaan
säästövelvoitteen
jakamiseksi
eri
toimintayksikköjen
kesken.
Alkuperäinen
säästövelvoitejako oli perustunut malliin, jossa vuoden 2017 talousarvion mukaisia
henkilöstökuluja, palveluiden ostoja sekä aineita, tavaroita ja tarvikkeita oli painotettu
kertoimella, jolla tietoisesti haluttiin ohjata seurakuntia ja seurakuntayhtymän yksiköitä
suosimaan omaa työvoimaa suhteessa ostopalveluihin. Henkilöstökulujen painoarvoksi
asetettiin 55 %, palveluiden oston 35 % sekä aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden 10 %.
Todelliset, talousarvion mukaiset painotukset olisivat olleet vastaavasti 65 %, 23 % ja 13
%. Kyseisellä mallilla saatua jakoa päätettiin soveltaa seurakuntayhtymän osuutta
määritettäessä suhteessa seurakuntiin sekä edelleen seurakuntayhtymän eri yksiköiden
välillä. Koska merkittävä osa erityisesti seurakuntayhtymän yleishallinnon ja
kiinteistötoimen kustannuksista aiheutuu palveluiden ostoista, nousi seurakuntayhtymän
kokonaissäästövelvoite euromäärän lisäksi myös suhteellisesti hieman seurakuntia
korkeammalle tasolle, ollen 781 500 euroa.
Seurakunnille oli annettu lausunnon antamisen tueksi alkuperäisen, edellä kuvatun
säästövelvoitejakolaskelman
rinnalle
kaksi
vaihtoehtoista
vertailulaskelmaa.
Ensimmäisessä vertailulaskelmassa huomioitiin henkilöstökulujen säästövelvoiteosuutta
määritettäessä lähtöarvona kolmen kirkkolainsäädäntöön perustuvan työntekijän
(kirkkoherra, kanttori ja diakoniaviranhaltija) palkkakulut, jonka jälkeen jäljelle jäävä
palkkasumma jaettiin seurakuntien kesken niiden jäsenmäärän suhteessa. Toisessa
vertailulaskelmassa palkkojen tasapainotus toteutettiin seurakuntien kesken suoraan
suhteessa kunkin seurakunnan jäsenmäärään. Ensimmäisen vertailulaskelman mukaan
Vaasan suomalaisen seurakunnan kokonaissäästövelvoite, toimintamäärärahasäästöt
mukaan lukien, olisi ollut 381 901 euroa, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan 336 295 euroa
ja Vähänkyrön seurakunnan 305 euroa. Vastaavasti toisen vertailulaskelman
kokonaissäästövelvoitteet olisivat olleet Vaasan suomalaiselle seurakunnalle 245 680
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euroa, Vaasan ruotsalaiselle seurakunnalle 369 780 euroa ja Vähänkyrön seurakunnalle
103 008 euroa.
Ohjausryhmä päätyi saatujen lausuntojen pohjalta esittämään kompromissimallia, jossa
vertailulaskelmille I ja II annetaan henkilöstökulusäästöjen jakamisen osalta kummallekin
50 % painoarvo, jolloin molempien mallien parhaat puolet saadaan hyödynnettyä
tasapuolisesti. Kompromissimalli ottaa selkeästi huomioon sen, että toiminnan ja
palveluiden tuottaminen pienissä ja keskisuurissa yksiköissä on suhteellisesti kalliimpaa
kuin suurissa yksiköissä. Yhtäältä malli kuitenkin turvaa samalla myös alkuperäisen
tavoitteen kehittää nykyistä henkilöstöresurssien jakoa merkittävästi tasapainoisempaan
suuntaan.
Kompromissimallin
mukaan
Vaasan
suomalaisen
seurakunnan
säästövelvoitteeksi muodostui 314 000 euroa, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan 353 000
euroa ja Vähänkyrön seurakunnan 51 500 euroa.
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Samassa yhteydessä ohjausryhmä päätti luoda niin sanotun kompromissien kompromissin
antamalla ruotsalaiselle seurakunnalle 208 500 euron ylittävältä säästöosuudelta kahden
vuoden ylimääräisen siirtymäajan, johtuen siitä, että ruotsalaisen seurakunnan lopullinen,
kompromissilaskelmaan perustuva säästövelvoite oli alkuperäistä säästövelvoitesummaa
korkeampi. Edelleen todettiin, että mikäli esimerkiksi Vaasan kaupungin negatiivisen
väkilukukehityksen jatkuessa joudutaan tekemään edellä esitettyjen 1,5 miljoonan euron
säästövelvoitteiden toimeenpanon sekä kiinteistöistä luopumisten lisäksi vielä erillisiä
lisäsäästöjä vuoden 2019 jälkeen, otetaan niissä tällöin huomioon ruotsalaisessa
seurakunnassa jo tehdyt säästövelvoitteet. Vuosien 2018‒2020 toiminta- ja
taloussuunnitelmassa on jo varauduttu mahdollisiin 1,0 miljoonan euron lisäsäästöihin,
jotka otetaan tarvittaessa käyttöön vuosien 2020‒2021 aikana.
Ohjausryhmä hyväksyi henkilöstösuunnitelman loppuraportin säästövelvoitteineen
kokouksessaan 14.2.2018 § 5. Tämän jälkeen loppuraportti meni lausunnolle
yhteistyötoimikuntaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 22.3.2018 § 60
hyväksyä ohjausryhmän esittämän säästövelvoitteen toimintayksikkökohtaisen jaon
vuosille 2019‒2021 toimeenpantavaksi. Samalla yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että
vuoden 2019 talousarvioraameja määritettäessä keväällä 2018 kullekin seurakunnalle ja
seurakuntayhtymän yksikölle osoitettu säästövelvoite vähennetään kokonaisuudessaan
heille annettavasta toimintamääräraharaamista. Mikäli seurakunta tai seurakuntayhtymän
yksikkö haluaa toteuttaa osan säästövelvoitteestaan pienentämällä henkilöstökuluja, voi
ko. taho ilmoittaa asiasta talousarvioesitystä antaessaan. Ilmoituksessa tulee yksilöidä,
minkä viran/virkojen tai työsuhteen/-suhteiden palkka- ja sivukulujen poistamisesta on
kysymys. Ko. taho voi kasvattaa omaa toimintamäärärahaansa esitettyä henkilöstösäästöä
vastaavasti.
Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut kokouksessaan 26.4.2018 § 84 talousarvion 2019
sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeet yhteisen kirkkoneuvoston
suunnitteluryhmän valmistelun pohjalta. Laatimisohjeet sisältävät kunkin toimintayksikön
toimintamääräraharaamit, jotka pohjautuvat suoraan aiemmin hyväksyttyihin
yksikkökohtaisiin vuoden 2019 säästövelvoitteisiin. Laatimisohjeissa on huomioitu edellä
kuvattu
menettelytapa
mahdollisten
henkilöstökulusäästöjen
vaikutuksesta
toimintamäärärahojen suuruuteen.
Aloitteentekijä ihmettelee aloitteessaan, miksi ruotsalaisen seurakunnan säästövelvoite on
suurempi kuin suomalaisen seurakunnan, vaikka suomalainen seurakunta on merkittävästi
ruotsalaista suurempi. Syy tähän löytyy juuri henkilöstöresursseista, jotka eivät
laskentatavasta riippumatta ole tasapainossa, suhteessa seurakuntien jäsenmäärään.
Epätasapaino on syntynyt vuosien ja vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi vuosina 1980–
1993 ruotsalaiseen seurakuntaan perustettiin kahdeksan uutta virkaa ja suomalaiseen
seurakuntaan 15 uutta virkaa. Jos kyseiset virkojen perustamiset olisi tehty oikeassa
suhteessa seurakuntien jäsenmäärään, sen aikaisten jäsenmäärien kautta tarkasteltuna,
olisi ruotsalaiseen seurakuntaan tullut perustaa enintään kuusi uutta virkaa suomalaisen
seurakunnan 15 uutta virkaa vastaavasti. Kirkkolainsäädännön edellyttämät kolme
perusvirkaahan oli perustettu molempiin seurakuntiin jo huomattavasti aiemmin.
Mainittujen kahden seurakunnan jäsenmäärät ovat keskenään edelleen lähes samassa
suhteessa kuin 25 vuotta sitten. Suomalaisen seurakunnan osuus on vaihdellut 71
prosentista 72 prosenttiin ja ruotsalaisen seurakunnan osuus vastaavasti 28 prosentista 29
prosenttiin. Tarkasteltaessa resurssikysymystä suoraan vuoden 2017 talousarvion
palkkamäärärahojen kautta voidaan nähdä, että suomalainen seurakunta käyttää
palkkoihin 67,33 % näiden kahden seurakunnan yhteenlasketusta palkkapotista, vaikka
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suoraan 31.12.2016 tilanteen mukaiseen jäsenmäärään suhteutettu palkkamääräraha olisi
72,02 %. Rahassa tämä tarkoittaa, että ruotsalaisen seurakunnan nykyisistä
palkkamäärärahoista (ilman säästövelvoitteiden huomioimista) noin 193 000 euroa kuuluisi
suomalaiselle seurakunnalle, jos siis asiaa tarkasteltaisiin pelkästään jäsenmäärien kautta.
Kun Vähänkyrön seurakunta otetaan mukaan laskelmaan, kuuluisi suomalaiselle
seurakunnalle tällä laskentatavalla vajaat 182 000 euroa ruotsalaisen seurakunnan ja
vajaat 41 000 euroa Vähänkyrön seurakunnan nykyisistä palkkamäärärahoista.
Huomioitaessa pohjaoletukseksi kolme perusvirkaa ennen palkkamäärärahojen
suhteuttamista jäsenmäärään, pienenee suomalaisen seurakunnan laskennallinen
oikeutus ylimääräiseen palkkamäärärahaan 222 404 eurosta 73 161 euroon. Kuitenkin
ruotsalaisen seurakunnan palkkamäärärahavähennyksen tarve pysyy lähes alkuperäisellä
tasollaan, johtuen siitä, että kyseisessä mallissa Vähänkyrön seurakunta siirtyy puolestaan
saamapuolelle, eli heillä olisi oikeutus saada (edelleen ilman säästövelvoitteiden
huomioimista) peräti 71 756 euroa palkkamäärärahoja nykyistä enemmän.
Muiden kuin henkilöstökulujen osalta edellä esitetyn kaltaista epätasapainoa ei ole, koska
toimintamäärärahat on tasattu seurakuntien jäsenmäärien suhteessa vuoden 2013 alussa,
Vähänkyrön seurakunnan liittyessä Vaasan seurakuntayhtymään. Näin henkilöstökulujen
ulkopuolisiin kuluihin kohdistuva säästövelvoite, seurakuntien osalta yhteensä 323 325
euroa, jakautuu lähes suoraan seurakuntien jäsenmäärien suhteessa.
Aloitteentekijä
mainitsee
huolenaan,
että
ruotsalainen
seurakunta
joutuu
säästövelvoitepäätöksen myötä maksamaan takaisin niitä rahoja, joita yhteinen
kirkkovaltuusto on aiemmin sille myöntänyt. Näin ei toki kuitenkaan ole, eli mikään yksikkö
ei joudu säästämään takautuvasti. Hyväksytyllä säästövelvoitteiden jakomallilla oikaistaan
aiempien päätösten perusteella syntynyt resurssien epätasapaino tulevaisuutta silmällä
pitäen, jolloin resurssit saadaan jatkossa tasapainoon, useimpien muiden
seurakuntayhtymien tavoin.
Aloitteessa kerrotaan, että jotkut henkilöt olisivat saaneet hyväksytyistä säästövelvoitteista
virheellisesti sen käsityksen, että ne olisivat kunkin seurakunnan osalta kumulatiiviset,
jolloin esimerkiksi suomalainen seurakunta joutuisi säästämään kolmen vuoden kuluttua
942 000 euroa vuodessa. Näin ei tokikaan ole. On erittäin valitettavaa, jos tällainen
väärinkäsitys yksittäisille henkilöille on syntynyt. Kaikissa yhteyksissä asia on selitetty
perusteellisesti todeten, että säästövelvoite ei kumuloidu vuosi vuodelta vaan kuhunkin
vuoteen kohdistuu tietty, esitetyn euromäärän mukainen säästövelvoite, joka suhteutetaan
vuoden 2017 talousarviolukuihin.
Aloitteentekijä
vertaa
aloitteessaan
ruotsalaiselle
seurakunnalle
asetettua
säästövelvoitetta seurakunnan tämänhetkiseen toimintamäärärahabudjettiin. Tällainen
laskentatapa on toki mahdollinen, mutta koska itse säästövelvoite ei perustu pelkästään
toimintamäärärahaan vaan myös henkilöstökuluihin, vieläpä suurimmalta osaltaan, on
aloitteessa esitetty laskelma ainakin jollakin tavalla harhaanjohtava ja tilannetta vääristävä.
Oikeampaa olisi tarkastella asetettuja säästövelvoitteita suhteessa kunkin seurakunnan ja
seurakuntayhtymän yksikön kokonaisbudjettiin. Vuoden 2017 oikaistuihin talousarvion
toimintakuluihin verrattuna Vaasan suomalaisen seurakunnan edellytetään säästävän
vuonna 2019 7,95 %, Vaasan ruotsalaisen seurakunnan 11,09 %, Vähänkyrön
seurakunnan 9,00 %, yleishallinnon 13,07 %, yhteisten seurakunnallisten tehtävien 9,76
%, hautaustoimen 11,50 % ja kiinteistötoimen 9,90 %. Vuonna 2021 ruotsalaisen
seurakunnan säästövelvoite nousee 18,78 prosenttiin vuoden 2017 talousarvioon
verrattuna.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
11.10.2018
Sammantr. 11.10.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 18:00
kl. 18.00

Sivu 16 / 23
Sidan

Iso seurakuntasali, Koulukatu 28
Stora församlingssalen, Skolhusgatan 28

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Oikaistun talousarvion ja 31.12.2016 jäsenmäärien perusteella Vaasan suomalaisella
seurakunnalla oli vuonna 2017 käytössään henkilöstökuluihin, palveluiden ostoihin sekä
aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin yhteensä 115,55 euroa / jäsen. Vastaava luku Vaasan
ruotsalaisessa seurakunnassa oli 139,25 euroa / jäsen ja Vähänkyrön seurakunnassa
139,52 euroa / jäsen. Toisin sanoen nykykustannukset suhteessa jäsenmäärään ovat
ruotsalaisessa seurakunnassa 20,51 % ja Vähänkyrön seurakunnassa 20,74 %
korkeammat kuin suomalaisessa seurakunnassa. Vuoden 2019 säästövelvoitteiden
toteuttamisen jälkeen, samoihin jäsenmääriin perustuen, suomalaisella seurakunnalla on
käytössään 105,94 euroa / jäsen, ruotsalaisella seurakunnalla 122,81 euroa / jäsen ja
Vähänkyrön seurakunnalla 126,43 euroa / jäsen. Vuonna 2021, ruotsalaisen seurakunnan
säästövelvoitteen noustessa lopulliseen tasoonsa, laskee ruotsalaisen seurakunnan
käytettävissä oleva rahamäärä 11,39 euroa / jäsen, jolloin seurakunnalla on jatkossa
käytettävissään 111,42 euroa / jäsen.
Aloitteentekijä pohtii aloitteessaan, voidaanko annetusta talousarviosta käyttämättä
jääneen määrärahan osuuden katsoa olevan säästöä vai ei. Asiaa voi tulkita vähintäänkin
kahdesta eri näkökulmasta, jonka aloitteentekijä aloitteessaan tuokin ilmi. Kaikki virat ja
vakituiset työsuhteet budjetoidaan talousarviossa muun tiedon puuttuessa
täysimääräisesti, jolloin osa talousarvion alituksista syntyy käytännössä väistämättä,
erilaisten osittaisten virka- ja hoitovapaiden, pidempien sairauslomien ja niistä saatavien
KELA-korvausten yms. kautta. Kuitenkin seurakunnat ja seurakuntayhtymän yksiköt ovat
myös tietoisesti pyrkineet tekemään säästöjä budjetoituihin määrärahoihin nähden.
Vaasan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien henkilökuntaa on koko talouden
tasapainotusprosessin
ajan
aktiivisesti
kannustettu
omatoimiseen
säästöjen
toteuttamiseen. Tämän lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.6.2017 §
145 antaa seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille ohjeistuksen talouden
tasapainottamiseksi vuosina 2017‒2018. Ohjeistuksessa haluttiin kannustaa seurakuntia
ja seurakuntayhtymää oma-aloitteisten säästöjen toteuttamiseen jo vuosien 2017‒2018
aikana, vaikka säästövelvoitteiden tiedettiinkin astuvan voimaan vasta vuoden 2019 alusta
alkaen. Taustalla tässä oli pyrkimys rakenteellisen alijäämän kasvun pikaiseen
pysäyttämiseen. Ohjeistuksessa todettiin muun muassa, että talouden tasapainotusta tulee
aktiivisesti edistää luopumalla mahdollisuuksien mukaan sijaisten palkkauksesta sekä
määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden jatkamisesta. Edelleen todettiin, että kaikkien
vapautuvien työ- ja virkasuhteiden täyttämistä tulee harkita vakavasti.
Vaasan suomalaisen seurakunnan taloudelliset säästöt vuoden 2017 talousarvioon
nähden olivat 12,6 %, ruotsalaisen seurakunnan 8,7 %, Vähänkyrön seurakunnan 10,0 %,
yleishallinnon 11,1 %, yhteisten seurakunnallisten tehtävien 7,7 % ja hautaustoimen 20,6
%. Kiinteistötoimen osalta taloudellisia säästöjä tulee tarkastella suhteessa oikaistuun
talousarvioon, josta on poistettu Köklotin rantatonttien budjetoidut myyntitulot.
Kiinteistötoimen taloudellisiksi säästöiksi vuonna 2017 muodostui näin 6,13 %.
Säästötoimenpiteisiin kannustamisella oli selkeästi vaikutusta, sillä säästöprosentti
suhteessa talousarvioon nousi kaikilla yksiköillä merkittävästi vuoden 2016 tilanteeseen
verrattuna.
Aloitteessa ihmetellään, miksi on luotu uusi resurssien jakomalli eikä käytetä vanhoja,
talousjohtaja Silvo Similän aikaisia jakoprosentteja. Silvo Similään on oltu asian pohjalta
yhteydessä aloitevastausta valmisteltaessa ja Similä on vahvistanut, että hänen aikanaan
ei ollut käytössä mitään virallisia jakoprosentteja tai laskentajärjestelmiä, vaan talousarvion
raamit katsottiin vuosittain läpi talousarvion valmisteluryhmässä, edellisen vuoden
raameihin pohjautuen. Käsittelyssä olivat tuolloin ainoastaan toimintamäärärahat.
Palkkamäärärahat budjetoitiin suoraan perustettujen virkojen perusteella. Silvo Similän
aikainen menettely vastaa siis kaikilta osin edelleen sovellettua toimintatapaa, jossa raamit
rakentuvat ainoastaan toimintamäärärahakehyksen ympärille ja palkat budjetoidaan
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automaattisesti olemassa oleviin virkoihin ja työsuhteisiin perustuen. Näin ollen sen
paremmin viime vuosina kuin aiemminkaan sovellettu käytäntö ei ole mahdollistanut
henkilöstöresurssien tarkastelua talousarviota laadittaessa vaan tarkastelu on kohdistunut
ainoastaan toimintamäärärahakehykseen. Resurssien tasapainon saavuttamiseksi on
välttämätöntä, että jatkossa myös henkilöstökulut otetaan tasapainotuksen piiriin.
Aloitteessa viitataan muun muassa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa esitettyyn
karttaan, jossa on kuvattuna seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja toimitilojen sijainti
suhteessa toisiinsa. Karttakuvasta ei ole mitenkään tietoisesti jätetty tiettyjä kaupunginosia
pois vaan kuva on yksinkertaisesti rajattu niin, että kaikki toimitilat mahtuvat samaan
karttanäkymään, kartan kuitenkin ollessa mahdollisimman yksityiskohtainen ja riittävän
lähelle zoomattu. Kyseessä ei siis ole ollut karttakuva Vaasan seurakuntayhtymän koko
toimialueesta. Karttakuvalla on haluttu havainnollistaa ainoastaan seurakuntayhtymän
kiinteistöjen ja toimitilojen keskinäinen sijainti, ei niiden sijainti suhteessa koko Vaasan
kaupunkiin.
Asetetut säästövelvoitteet ovat erittäin ankaria ja ne koskevat aivan varmasti jokaiseen
seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijään, päättäjään ja seurakuntalaiseen.
Aloitteessa esiin nostetun ruotsalaisen seurakunnan lisäksi myös yhtymän kaksi muuta
seurakuntaa sekä yhtymän eri yksiköt joutuvat tekemään huomattavia leikkauksia
henkilöstökuluihin ja toimintamäärärahoihin sekä luopumaan heille tärkeistä toimitiloista.
Säästöjen yhteydessä on tärkeää muistaa, että lukemattomat muut seurakunnat ja
seurakuntayhtymät ovat joutuneet menemään vastaavanlaisen prosessin läpi viimeisten
vuosien ja vuosikymmenten aikana. Vaasa on ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa,
että säästöt ovat ajankohtaisia vasta nyt. Joka tapauksessa myös huomattavasti rajumpia
säästötoimenpiteitä toteuttaneet seurakuntataloudet ovat selvinneet säästöistä kunnialla ja
ovat myös pystyneet kehittämään ja laajentamaan toimintaansa säästöprosessin
läpikäymisen jälkeen. Vaasan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien työntekijöiden ja
työnantajan edustajista koostuva yhteistyötoimikunta totesi henkilöstösuunnitelmatyön
loppuraportista antamassa lausunnossaan, että talouden tasapainottamistyö on
välttämätöntä ja asetettu suunta on oikea. Edelleen yhteistyötoimikunta halusi korostaa,
että muutos on aina myös mahdollisuus työn ja toiminnan kehittämiseen sekä
uudenlaiseen ajatteluun.
Aloitteen lopussa pohditaan, mihin kaikkeen konkreettiseen asetetuilla säästövelvoitteilla
on vaikutusta. Tässä yhteydessä on tärkeää muistaa, että kukin seurakunta päättää itse
annettujen raamien mukaisesta määrärahojen käytöstä. Seurakunnat tekevät itse kaikki
asiaan liittyvät priorisoinnit, eli päättävät muun muassa siitä, mistä toiminnoista leikataan,
mitkä säilytetään ennallaan ja mihin ehkä jopa lisätään panoksia tulevaisuudessa. Vaikka
virkojen perustaminen ja lakkauttaminen kuuluukin yhtymän tehtäviin, on yhteinen
kirkkoneuvosto tietoisesti halunnut antaa seurakunnille ja yhtymän yksiköille harkintavaltaa
myös siinä, kohdistetaanko säästövelvoitteet ensi sijassa henkilöstökuluihin vai
toimintamäärärahoihin. Kussakin yksikössä on paras tietämys ja ammattitaito siihen, mikä
säästöjen toteutustapa on järkevin ja haittaa toimintaa kokonaisuudessaan
mahdollisimman vähän.
Aloitteessa kehotetaan yhteistä kirkkoneuvostoa ja talousjohtajaa kiireellisesti työstämään
uudet talousarvioraamit kaudelle 2019‒2021 niin, että säästövelvoitteet jakautuisivat
nykyistä oikeudenmukaisemmin seurakuntien kesken.
Kaikissa toimielimissä, joissa säästövelvoitteita sekä niiden perusteita ja jakoa on käsitelty,
on ollut mukana luottamushenkilöitä ja virkamiehiä kaikista eri seurakunnista sekä
seurakuntayhtymästä. Sekä ohjausryhmä että yhteinen kirkkoneuvosto ovat olleet täysin
yksimielisiä hyväksyessään säästövelvoitteiden jaon seurakuntien ja seurakuntayhtymän
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yksiköiden kesken. Yhteistyötoimikunta on antanut asiasta yksimielisen lausunnon.
Edelleen yhteisen kirkkoneuvoston suunnitteluryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto ovat
yksimielisesti
antaneet
hyväksyttyihin
säästövelvoitteisiin
perustuneet
toimintamääräraharaamit vuoden 2019 talousarvion laatimista varten. Annetuilla
säästövelvoitteilla ja niiden seurakunta- ja yksikkökohtaisella jaolla on siis seurakuntien
valitsemien edustajien yksimielinen tuki takanaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto katsoo, että tehdyt säästövelvoitteita, säästövelvoitejakoa ja
talousarvioraameja koskevat päätökset ovat tasapuolisia, oikeudenmukaisia ja
perusteltuja. Säästövelvoitteiden jaossa sovellettu kompromissimalli huomioi selkeästi sen,
että toiminnan ja palveluiden tuottaminen pienissä ja keskisuurissa yksiköissä maksaa
suhteellisesti enemmän kuin suurissa yksiköissä. Samalla malli kehittää resurssien jakoa
nykyistä tasapainoisempaan suuntaan. Säästövelvoitteet ja niiden jakoperusteet eivät ole
syntyneet yksittäisten virkamiesten tai luottamushenkilöiden hetken mielijohteesta vaan
niiden taustalla on yli 1,5 vuoden perusteellinen selvitystyö ja lukematon määrä erilaisia
laskelmia, kuten edellä on kuvattu. Päätökset ovat syntyneet yksimielisesti. Yhteinen
kirkkoneuvosto ei näe aihetta hyväksytyn säästövelvoitejaon muuttamiseen.
Mikäli 1,5 miljoonan euron säästövelvoitteiden toimeenpanon ja kiinteistöistä luopumisen
lisäksi ilmenisi vielä tarvetta erillisille lisäsäästöille, otetaan niitä määritettäessä huomioon
ruotsalaisessa seurakunnassa jo tehdyt säästövelvoitteet, ohjausryhmän päätöksen
mukaisesti.
Säästöt ovat aina erittäin kipeitä ja vaikeita. Talouden tasapainottaminen on kuitenkin
seurakuntayhtymän nykyisessä, taloudellisesti haastavassa tilanteessa välttämätöntä. Kun
kaikki osapuolet yhteisesti sitoutuvat talouden tasapainottamiseen, saadaan vakaa talous
saavutettua mahdollisimman nopeasti, jolloin katseet voidaan suunnata jälleen itse
seurakunnalliseen toimintaan ja sen kehittämiseen.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä valtuutettu Olle
Victorzonin jättämän valtuustoaloitteen tiedoksi.
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä aloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoa aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selvitti aloitteeseen annettua vastausta.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.
Keskustelun aikana Christel Lax teki toivomusponnen, että annetut säästövelvoitteet
jaetaan neljälle vuodelle nykyisen kolmen vuoden sijaan.
Tämän
toivomusponnen
hyväksyessään
yhteinen
kirkkoneuvosto
antaa
taloudentasapainotustyöryhmälle tehtäväksi selvittää mahdollisuuden jakaa annetut
säästövelvoitteet neljälle vuodelle, vuosille 2019 – 2022, nykyisen kolmen vuoden
asemesta.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 11.10.2018 § 36

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää:
1. merkitä valtuutettu Olle Victorzonin jättämän valtuustoaloitteen (liite 1/36) tiedoksi.
2. merkitä aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoa aloitteen tulleen loppuun
käsitellyksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:

Merkitään, että Olle Victorzon kiitti aloitteen nopeasta käsittelystä.
Merkitään, että talousjohtaja esitteli asian.
Päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.
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Talouskatsaus
Esittelijä: talousjohtaja Juha Silander, puh. 044 4808 400
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 203
Yhteinen kirkkoneuvosto 26.9.2018 § 203 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.

Talousjohtajan päätösehdotus:
Talouskatsaus merkitään
kirkkovaltuustolle.

tiedoksi.

Talouskatsaus

annetaan

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.
Päätösehdotuksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.10.2018 § 37

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:
Merkitään, että talousjohtaja selosti asian.
Päätösehdotuksen mukaan.
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Köklotin rantatontin 499-458-4-6 myynti
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420
Asian aikaisempi käsittely:
Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2018 § 145
Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2018 § 145 Köklotin rantatontin 499-458-4-6 myynti
Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, puh. 044 4808 420
Vaasan seurakuntayhtymä omistaa Mustasaaren Köklotissa kaksi erillistä
rantaosayleiskaavoitettua loma- ja asuinrakentamiseen osoitettua aluetta: Norrskat
(Furuskäret) ja Korpskat (Hällos Stormossen).
Kantatilalle Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) on osoitettu kymmenen (10) rakennuspaikkaa
ja
kantatilalle
Maunuksela:
499-459-7-2
(Hällos-Stormossen)
kuusi
(6)
lomarakennuspaikkaa.
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: 499-458-4-6, Naavaparta, on saatu kirjallinen tarjous 3.6.2018. Tarjoushinta
liitteenä (liite 7/145, EI-JULKINEN).
Ennen kuin osapuolet voivat allekirjoittaa lopullisen kauppakirjan, tulee yhteisen
kirkkovaltuuston tehdä asiasta myyntipäätös, joka tulee edelleen lähettää Lapuan
hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntoa varten sekä alistaa kirkkohallitukselle.
Esisopimus tarkoittaa sopimusta tulevan kaupan tekemisestä. Esisopimus on tehtävä
samalla tavalla määrämuotoisesti kuin lopullinen kauppakin. Useimmiten määrämuotoinen
esisopimus laaditaan silloin, kun lopullisen kaupan tekemiselle on jokin este tai viivästys.
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Esisopimusta laadittaessa tulisi muistaa rajoittaa sen voimassaoloaika siihen saakka,
kunnes esteen vaikutus todennäköisesti on päättynyt. 1
Liitteessä 8/145 (SALASSA PIDETTÄVÄ; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 §
kohta 17, tietoja muun julkisyhteisön liikesalaisuuksista) löytyy esisopimusluonnos, jolla
ostaja sitoutuu ostamaan kyseisen kiinteistön, vaikka myyntiprosessi viivästyy sen takia,
että yhteisen kirkkovaltuuston mahdollisen myyntipäätöksen jälkeen asia tulee vielä
käsitellä Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulissa ja kirkkohallituksessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää:
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää hyväksyä tontista 499-458-4-6
(Naavaparta, pinta-ala 4 004 m²) tehdyn, liitteessä 7/145 (EI-JULKINEN) esitetyn
ostotarjouksen. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulille lausuntoa varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.
2. hyväksyä liitteessä
allekirjoitettavaksi.

8/145

(SALASSA

PIDETTÄVÄ)

olevan

esisopimuksen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi yhteisen kirkkoneuvoston päättäneen
päätösehdotuksen kohtien 1.-2. mukaisesti.

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.10.2018 § 38

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tontista 499-458-4-6 (Naavaparta, pinta-ala
4004 m²) tehdyn, liitteessä 2/38 (EI-JULKINEN) esitetyn ostotarjouksen.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille
lausuntoa varten sekä alistetaan kirkkohallitukselle.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotuksen mukaan.

1

Kasso, Matti, Näin teet asuntokaupan, Edita, Helsinki 2006, s. 68
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Ilmoitusasiat
Seuraava yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 13.12.2018 klo 18.00.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, liite D.
Kokouksen päätteeksi ma. kirkkoherra Arto Lehtineva piti hartauden ja lopuksi veisattiin
Göran Stenlundin säestyksellä virsi nro 494 suomalaisesta virsikirjasta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen.
-----------------------------------------Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on ilmoitettu kirkkolain mukaisesti. Pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.10.2018 alkaen.

Vaasassa 15.10.2018

vs. hallintopäällikkö Anneli Dahlbäck
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