VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
25.1.2018
Sammantr. 25.1.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu1 / 26
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Innehåll

Sammanträdets öppnande och beslutförhet ..................................................................... 2
Val av protokolljusterare .................................................................................................... 2
Godkännande av föredragningslistan ................................................................................. 2
Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 4/2017 ........................................................... 2
Fastighetsdirektionens protokoll 7/2017 ........................................................................... 3
Styrgruppens protokoll 4/2017 .......................................................................................... 3
Protokoll om förhandlingar på lokal nivå 4/2017 ............................................................... 3
Val av specialyrkesman till begravningsväsendet............................................................... 4
Val av chef för köksverksamheten ...................................................................................... 7
Ledigförklarande av tjänsten som övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan ..................... 14
Verkställande av budgeten för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–
2020 .................................................................................................................................. 17
Ansökan om understöd, Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry ........................................ 18
Ersättning som ska tas för användning av kyrkolokaler under Vasa körfestival 2018 ..... 19
Resultat från valet av arbetarskyddsfullmäktigeledamöter och deras ersättare ............. 20
Försäljning av strandtomter i Köklot ................................................................................ 21
Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsstrategis program för avstående av lokaler .......... 22
Anmälningsärenden .......................................................................................................... 26
Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
.......................................................................................................................................... 26

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
25.1.2018
Sammantr. 25.1.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu2 / 26
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Sammanträdets öppnande och beslutförhet
Enligt 7 kap. 4 § 1 mom. i kyrkolagen är församlingens organ beslutföra då över hälften av
medlemmarna är närvarande. Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11
medlemmar. Kallelse till gemensamma kyrkorådets sammanträden ska sändas till
medlemmarna senast tre dagar före sammanträdet.
Möteskallelsen och föredragningslistan har sänts till medlemmarna i gemensamma
kyrkorådet 19.1.2018.

Beslutsförslag:
Ordföranden öppnar sammanträdet. Sammanträdet konstateras lagligen sammankallat
och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:
Två protokolljusterare väljs. Christel Lax och Hannu Härö står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ärende § 16 behandlades efter ärende § 10.

Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 4/2017
Gemensamma kyrkofullmäktiges protokoll 4/11.12.2017 läggs fram.

Beslutsförslag:

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
25.1.2018
Sammantr. 25.1.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu3 / 26
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Antecknas för kännedom. Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut verkställs.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Fastighetsdirektionens protokoll 7/2017
Fastighetsdirektionens protokoll 7/15.12.2017 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom, inga åtgärder.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Styrgruppens protokoll 4/2017
Styrgruppens protokoll 4/21.11.2017 läggs fram.
Beslutsförslag::
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Protokoll om förhandlingar på lokal nivå 4/2017
Protokoll om förhandlingar på lokal nivå 4/7.12.2017 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.
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Val av specialyrkesman till begravningsväsendet
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 23.11.2018 § 219
Gemensamma
kyrkorådet
23.11.2017
§
219
Ledigförklarande
anställningsförhållandet som specialyrkesman vid begravningsväsendet

av

Specialyrkesman Timo Rantala har från och med 7.12.2010 arbetat inom
begravningsväsendet i ett tidsbestämt arbetsförhållande. 1.4.2012 blev arbetsförhållandet
stadigvarande. Timo Rantala har 1.1.2015 övergått till att vara deltidsanställd och arbetet
har utförts tre dagar i veckan. Rantalas arbetsuppgifter har delvist utförts av Markus
Röösgren som arbetat i ett tidsbestämt arbetsförhållande som specialyrkesman (under
tiden 12.1.2015–31.10.2017, 100 % arbetsavtalsförhållande). Markus Röösgrens
tidsbestämda arbetsförhållande har upphört 31.10.2017.
Förutom vaktmästaren bör det finnas en annan utbildad person inom begravningsväsendet
som behärskar kremering och den utrustning som hör till det.
Eftersom kremering blir vanligare flyttas också arbetets tyngdpunkt bort från den
traditionella kistbegravningen. Med tanke på begravningsväsendets verksamhet är det
viktigt med arbetssäkerhet samt när uppgifterna ökar behövs tillräckligt med personal.
Specialyrkesmannens uppgift koncentreras till körning av arbetsmaskiner, men till arbetet
hör också gravgrävning, kremering av avlidna, vaktmästararbete i anslutning till
jordfästningar samt kundbetjäning. Till arbetet hör också lördagsturer i begravningskapellet
och eventuella områdesdejourturer. I arbetsuppgifterna kan dessutom ingå andra skötseloch trädgårdsarbeten på begravningsplatser samt fastighetsskötsel.
Löneanslag för uppgiften har beaktats i begravningsväsendets budget för år 2018.
Enligt kyrkliga samfällighetens språkstadga ska språkkunskapskravet för anställda i
arbetsavtalsförhållande bestämmas före det egentliga besättningsförfarandet. Enligt
språkstadgan är det arbetsuppgiftens innehåll som avgör vilken språkkunskapsnivå som
ska krävas. På basis av huvudprincipen ”av personer vars arbetsuppgifter omfattar
betjäning av externa kunder” kan konstateras att en specialyrkesman i regel ska ha goda
muntliga och skriftliga färdigheter i båda språken. I rekryteringen i fråga krävs inte
universitetsexamen, med vilken sökanden enligt språkförordningen kunde påvisa att
språkkunskaperna är på en god nivå. För att det vid rekryteringen inte ska bli nödvändigt
att gallra bort sökande på grund av kraven på språkkunskaper, finns det skäl att uppdatera
språkstadgan så att det av arbetstagare som sköter externa kundserviceuppgifter krävs
goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga och
skriftliga kunskaper i finska eller svenska.
I språkstadgan konstateras: ”Den språkkunskap som krävs skall visas genom intyg på det
sätt som stadgas i språkförordningen 2003/481 eller i förordningen om allmänna
språkexamina. Den språkkunskap som krävs kan visas också med studieintyg, varvid
stadgandena i förordningen tillämpas.”
Den arbetsgrupp som bereder valet sammanträder 5.1.2018 kl. 09.00 och 10.1.2018 kl.
12.00.
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Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.

ledigförklara
ett
arbetsavtalsförhållande
med
tillsvidareanställning
specialyrkesman med en ansökningstid som går ut 22.12.2017 kl. 16.00.

som

2.

behörighetsvillkoren för specialyrkesmannen är en yrkesutbildning eller examen eller
motsvarande yrkesmässigt kunnande och arbetserfarenhet samt goda skriftliga och
muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i det
andra inhemska språket, som ska visas med ett intyg enligt föreskrifterna i
språkförordningen 2003/481 eller enligt förordningen om allmänna språkexamina.

3.

den regelbundna arbetstiden är 38 h 54 min (100 %).

4.

specialyrkesmannens huvudsakliga arbetsplats är den nya begravningsplatsen, men
vid behov också andra fastigheter som tillhör kyrkliga samfälligheten.

5.

lönen för arbetsförhållandet bestäms enligt kravgrupp 402.

6.

tillsätta en arbetsgrupp för beredning av valet och till gruppen välja chefen för
begravningsväsendet, förvaltningschefen och två förtroendevalda.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen och chefen för begravningsväsendet redogjorde för
ärendet.
Antecknas att föredraganden på sammanträdet ändrade punkt 4. till att lyda:
specialyrkesmannens huvudsakliga arbetsplats är den nya begravningsplatsen, men vid
behov också andra begravningsplatser och dess fastigheter som tillhör kyrkliga
samfälligheten.
Antecknas att Olli Autio, Petri Hautala, Erkki Teppo samt ekonomidirektören höll
anföranden.
Antecknas att Maj-Britt Anderssén föreslog att Christel Lax väljs till medlem i arbetsgruppen
för beredning av valet.
Antecknas att Merja Piipponen föreslog att Erkki Teppo väljs till medlem i arbetsgruppen
för beredning av valet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat följande:
1.

ledigförklara
ett
arbetsavtalsförhållande
med
tillsvidareanställning
specialyrkesman med en ansökningstid som går ut 22.12.2017 kl. 16.00.

som

2.

behörighetsvillkoren för specialyrkesmannen är en yrkesutbildning eller examen eller
motsvarande yrkesmässigt kunnande och arbetserfarenhet samt goda skriftliga och
muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i det
andra inhemska språket, som ska visas med ett intyg enligt föreskrifterna i
språkförordningen 2003/481 eller enligt förordningen om allmänna språkexamina.

3.

den regelbundna arbetstiden är 38 h 54 min (100 %).

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
25.1.2018
Sammantr. 25.1.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu6 / 26
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

4.

specialyrkesmannens huvudsakliga arbetsplats är den nya begravningsplatsen, men
vid behov också andra begravningsplatser och dess fastigheter som tillhör kyrkliga
samfälligheten.

5.

lönen för arbetsförhållandet bestäms enligt kravgrupp 402.

6.

tillsatte en arbetsgrupp för beredning av valet och till gruppen välja chefen för
begravningsväsendet, förvaltningschefen, Christel Lax och Erkki Teppo.

Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 § 8 Val av specialyrkesman till begravningsväsendet
Anställningen har sökts av 19 personer (sammanställning över de sökande i bilaga 1/8).
Arbetsgruppen som bereder valet har kallat sex sökande till intervju. Arbetsgruppen
intervjuade de sökande 10.1.2018. Arbetsgruppens redogörelser i bilaga 2/8.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att på grundval av de redogörelser som gjorts av
arbetsgruppen 2/2018 anställa merkonom och fordonsmekaniker Thomas Aura till det
tillsvidare
gällande
arbetsavtalsförhållandet
som
specialyrkesman
inom
begravningsväsendet. På grundval av de redogörelser som gjorts av arbetsgruppen 2/2018
väljs fordonstekniker och bilmekaniker Tom Sundman till första reserv och till andra reserv
väljs student Sami Vehkamäki.
2. Valbeslutet är villkorligt och bekräftas när den sökande som valts har visat ett godtagbart
läkarintyg.
3. Dagen när arbetsavtalsförhållandet inleds avtalas separat.
4. Vid tillsättande av arbetsavtalet tillämpas en fyra månaders prövotid.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet och meddelade att Thomas Aura
har meddelat att han inte längre är sökande till arbetsavtalsförhållandet.
Antecknas att chefen för begravningsväsendet redogjorde för ärendet.
Antecknas att Erkki Teppo och Christel Lax höll anföranden under diskussionen.
Förvaltningschefen ändrade sitt beslutsförslag i punkt 1 till följande:
1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att på grundval av de redogörelser som gjorts av
arbetsgruppen 2/2018 anställa fordonstekniker och bilmekaniker Tom Sundman till det
tillsvidare
gällande
arbetsavtalsförhållandet
som
specialyrkesman
inom
begravningsväsendet. På grundval av de redogörelser som gjorts av arbetsgruppen 2/2018
väljs till första reserv student Sami Vehkamäki.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet beslutat
i enlighet med på sammanträdet ändrat beslutsförslag i punkt 1 samt enligt
beslutsförslagets punkt 2-4.
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Val av chef för köksverksamheten
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet
Gemensamma kyrkorådet 15.3.2017 § 64
Gemensamma kyrkorådet 23.11.2017 § 190
Gemensamma kyrkorådet 15.3.2017 § 64 Ledigförklarande av tjänsten som chef för
köksverksamheten
Föredragande: förvaltningschefens vikarie, ekonomidirektör Juha Silander, tfn 06 326
1400 06 326 1400
Tiina Ravimo som 1.2.2015 anställts som kokerska i köket på Skolhusgatan på viss tid har
genom beslut av gemensamma kyrkorådet 27.8.2015 § 139 utsetts till att sköta uppgifterna
som husmor för köket på Skolhusgatan och samtidigt uppgifterna som hört till den
dåvarande tjänsten som ledande husmor fr.o.m. 1.9.2015 tills tjänsten som ledande
husmor har besatts.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 14.2.2017 § 48 ändrat instruktionen för
tjänsten som ledande husmor och då har även tjänstebeteckningen ändrats till chef för
köksverksamheten. Samtidigt har Tiina Ravimos titel ändrats från tf ledande husmor till tf
chef för köksverksamheten.
Enligt direktiv från kyrkans arbetsmarknadsverk får en person som inte uppfyller
behörighetsvillkoren arbeta högst ett år som tillförordnad tjänsteinnehavare. Tiina Ravimo
har den utbildning som krävs i tjänsten som chef för köksverksamheten, men hon saknar
intyg över språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs i instruktionen för
tjänsten.
Behörighetsvillkoren enligt instruktionen för tjänsten som chef för köksverksamheten
(kompletterande material) är:
-

medlemskap i evangelisk-lutherska kyrkan och gott anseende

-

examen för föreståndare inom storhushållsbranschen eller restonomexamen och
praktisk erfarenhet av yrkesuppgifterna

-

goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga
muntliga och skriftliga kunskaper i det andra.

Tjänsteförhållandet som chef för köksverksamheten kommer att gälla tills vidare.
Till medlemmar i den arbetsgrupp som bereder valet kan ekonomidirektör Juha Silander,
fastighetschefen Mikko Päällysaho och ledande diakonitjänstinnehavaren Tuula Alho samt
till exempel 2–3 förtroendevalda väljas.
Enligt instruktionen för tjänsten är det gemensamma kyrkorådet som anställer och som
avskedar chefen för köksverksamheten efter utlåtande från församlingsråden.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
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Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. tjänsten som chef för köksverksamheten ledigförklaras så att ansökningstiden går ut
21.4.2017 kl. 16.00,
2. chefens huvudsakliga tjänsteställe är köket på Skolhusgatan, men även övriga
kökslokaler som tillhör samfälligheten,
3. lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 503.
4. en arbetsgrupp som bereder valet tillsätts och ekonomidirektör Juha Silander,
fastighetschef Mikko Päällysaho, ledande diakonitjänstinnehavaren Tuula Alho samt 2–
3 förtroendevalda väljs till medlemmar i den.
5. arbetsgruppen som bereder valet begär utlåtanden av församlingsråden efter att de
sökande har intervjuats.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att Harri Huhta föreslog att ärendet ska behandlas på nytt sent på hösten så att
den valda chefen för köksverksamheten kan börja i tjänst efter årsskiftet.
Antecknas att Harri Huhtas förslag understöddes av Tiina Mäki, Maj-Britt Anderssén, Mauri
Öljymäki och Olli Autio.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade
lämnats ett ändringsförslag som hade fått understöd.
Ordföranden föreslog att gemensamma kyrkorådet skulle rösta genom namnupprop så att
de som understöder ekonomidirektörens beslutsförslag röstar Ja och de som understöder
Harri Huhtas ändringsförslag röstar Nej.
Det föreslagna omröstningsförfarandet godkändes enhälligt.
I omröstningen gavs följande röster:
Ja-röster
Nej-röster

En (1) styck

(Koskela)

Tio (10) stycken (Anderssén, Autio, Huhta, Härö, Mäki, Penttilä, Piipponen,
Rantala, Sjöberg, Öljymäki)

Ordföranden konstaterade att gemensamma kyrkorådet genom omröstning har beslutat i
enlighet med Harri Huhtas ändringsförslag att ärendet ska behandlas på nytt sent på
hösten.
Antecknas att ordförande Krister Koskela meddelade om avvikande åsikt.
Gemensamma kyrkorådet 23.11.2017 § 219 Ledigförklarande av tjänsten som chef
för köksverksamheten
Tiina Ravimo som 1.2.2015 anställts som kokerska i köket på Skolhusgatan på viss tid har
genom beslut av gemensamma kyrkorådet 27.8.2015 § 139 utsetts till att sköta uppgifterna
som husmor för köket på Skolhusgatan och samtidigt uppgifterna som hört till den
dåvarande tjänsten som ledande husmor fr.o.m. 1.9.2015 tills tjänsten som ledande
husmor har besatts.
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Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 14.2.2017 § 48 ändrat instruktionen för
tjänsten som ledande husmor och då har även tjänstebeteckningen ändrats till chef för
köksverksamheten. Samtidigt har Tiina Ravimos titel ändrats från tf ledande husmor till tf
chef för köksverksamheten.
Enligt direktiv från kyrkans arbetsmarknadsverk kan en person som inte uppfyller
behörighetsvillkoren arbeta högst ett år som tillförordnad tjänsteinnehavare. Tiina Ravimo
har den utbildning som krävs i tjänsten som chef för köksverksamheten, men hon saknar
intyg över språkkunskaper i det andra inhemska språket som krävs i instruktionen för
tjänsten.
Behörighetsvillkoren enligt instruktionen för tjänsten som chef för köksverksamheten
(kompletterande material) är:
- medlemskap i evangelisk-lutherska kyrkan och gott anseende
- examen för föreståndare inom storhushållsbranschen eller restonomexamen och praktisk
erfarenhet av yrkesuppgifterna
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga
och skriftliga kunskaper i det andra.
Tjänsteförhållandet som chef för köksverksamheten kommer att gälla tills vidare.
Till medlemmar i den arbetsgrupp som bereder valet kan ekonomidirektör Juha Silander,
fastighetschef Mikko Päällysaho och ledande diakonitjänstinnehavare Tuula Alho samt till
exempel 2–3 förtroendevalda väljas.
Enligt instruktionen för tjänsten är det gemensamma kyrkorådet som anställer och som
avskedar chefen för köksverksamheten efter utlåtanden från församlingsråden.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. tjänsten som chef för köksverksamheten ledigförklaras så att ansökningstiden går
ut 21.4.2017 kl. 16.00.
2. chefens huvudsakliga tjänsteställe är köket på Skolhusgatan, men även övriga
kökslokaler som tillhör samfälligheten.
3. lönen för tjänsten bestämd enligt kravgrupp 503.
4. en arbetsgrupp som bereder valet tillsätts och ekonomidirektör Juha Silander,
fastighetschef Mikko Päällysaho, ledande diakonitjänstinnehavare Tuula Alho
samt 2– 3 förtroendevalda väljs till medlemmar i den
5.

arbetsgruppen som bereder valet begär utlåtanden av församlingsråden efter att
de sökande har intervjuats.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
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Antecknas att föredraganden på sammanträdet ändrade beslutsförslagets punkt 1 till att
lyda: tjänsten som chef för köksverksamheten ledigförklaras så att ansökningstiden går ut
22.12.2017 kl. 16.00.
Antecknas att föredraganden på sammanträdet ändrade beslutsförslagets punkt 2 till att
lyda: chefens huvudsakliga tjänsteställe är ämbetshuset på Skolhusgatan 26-28, men vid
behov även övriga fastigheter som tillhör samfälligheten.
Antecknas att föredraganden på sammanträdet ändrade beslutsförslagets punkt 4 till att
lyda: en arbetsgrupp som bereder valet tillsätts och förvaltningschef Emma Södergård,
fastighetschef Mikko Päällysaho, ledande diakonitjänstinnehavare Tuula Alho samt 2– 3
förtroendevalda väljs till medlemmar i den. Som motivering nämnde förvaltningschefen att
då ärendet togs upp till behandling senast föredrogs ärendet av ekonomichefen pga.
förvaltningschefens frånvaro. Av denna anledning föreslogs då ekonomichefen att ingå i
medlemsgruppen, i egenskap av vikarie för den tjänsteinnehavare som har till uppgift att
föredra personalärenden.
Antecknas att Mauri Öljymäki, Maj-Britt Anderssén, Erkki Teppo, Olli Autio, Tuulikki Kouhi,
Christel Lax, Petri Hautala, Göran Stenlund, ordföranden, Tiina Mäki, Tarja Launonen,
förvaltningschefen samt fastighetschefen under diskussionen höll anföranden.
Antecknas att Mauri Öljymäki föreslog i första hand, understödd av Maj-Britt Anderssén,
att Tiina Ravimos tillförordnade tjänsteförhållande som chef för köksverksamheten
omvandlas till ett tjänsteförhållande tills vidare. I andra hand föreslog Mauri Öljymäki,
understödd av Maj-Britt Anderssén, att om första hands förslaget inte går, ska
gemensamma kyrkorådet besluta att lediganslå tjänsteförhållandet genom ett internt
ansökningsförfarande.
Som grunder för sina ändringsförslag nämnde Mauri Öljymäki att Tiina Ravimo uppfyller
tjänstens alla behörighetskrav. Tiina Ravimo har över två års erfarenhet av att sköta chefen
för köksverksamhetens arbetsuppgifter och i skötseln av dessa uppgifter har Tiina Ravimo
visat den yrkesfärdighet som krävs samt skicklighet. Därtill åtnjuter Tiina Ravimo berömligt
förtroende såväl bland arbetsgivaren som bland de underlydande. Därtill önskar hela
arbetsgemenskapen att Tiina Ravimo väljs till ovan nämnda tjänst. Varför påbörja
ansökningsprocessen och ta en onödig risk? Som grund nämnde Mauri Öljymäki ännu sina
egna positiva erfarenhet av Tiina Ravimo vid många tillställningar.
Antecknas att Mauri Öljymäki senare underdiskussionen drog tillbaka sina ovan nämnda
ändringsförslag.
Antecknas att Tiina Mäki föreslog, understödd av Olli Autio att gemensamma kyrkorådet
beslutar lägga till en punkt 6 till beslutsförslaget: ansökningsannonsen publiceras på Vasa
kyrkliga samfällighets officiella anslagstavla.
Antecknas att Tiina Mäki senare under diskussionen drog tillbaka ovan nämnda
ändringsförslag.
Antecknas att Tiina Mäki föreslog, understödd av Olli Autio att gemensamma kyrkorådet
beslutar lägga till en punkt 6 till beslutsförslaget: ansökningsannonsen publiceras på Vasa
kyrkliga samfällighets officiella anslagstavla och på Sakastis hemsida.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att det under diskussionen hade
lämnats ett ändringsförslag som hade fått understöd.
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Ordföranden föreslog att gemensamma kyrkorådet skulle rösta genom namnupprop så att
de som understöder förvaltningschefens beslutsförslag röstar Ja och de som understöder
Tiina Mäkis ändringsförslag röstar Nej.
Det föreslagna omröstningsförfarandet godkändes enhälligt.
I omröstningen gavs följande röster:
Ja-röster

Tre (3) stycken

(Härö, Piipponen, Koskela)

Nej-röster Sju (7) stycken
Ordföranden konstaterade att gemensamma kyrkorådet genom omröstning har beslutat i
enlighet med Tiina Mäkis ändringsförslag.
Antecknas att ordföranden samt föredraganden meddelade om avvikande åsikt.
Motivering: Tillägget i punkt 6 strider mot god förvaltningssed samt mot den kyrkliga
samfällighetens fasta praxis att ansökningsannonser vid offentliga ansökningsförfaranden
publiceras i Vasabladet, Pohjalainen, Kyrkpressen, Kotimaa, på samfällighetens hemsida,
TE-centralens hemsida, oikotie.fi samt Sakastis hemsida med uppenbart syfte att gynna
en enskild sökande.
Antecknas att Maj-Britt Anderssén föreslog att Christel Lax väljs till medlem i arbetsgruppen
för beredning av valet.
Antecknas att Olli Autio föreslog att Tuulikki Kouhi väljs till medlem i arbetsgruppen för
beredning av valet.
Antecknas att Merja Piipponen föreslog att Erkki Teppo väljs till medlem i arbetsgruppen
för beredning av valet.
Ordföranden konstaterade att gemensamma kyrkorådet beslutat enligt följande:
1. tjänsten som chef för köksverksamheten ledigförklaras så att ansökningstiden går
ut 22.12.2017 kl. 16.00.
2. chefens huvudsakliga tjänsteställe är ämbetshuset på Skolhusgatan 26-28, men
vid behov även övriga fastigheter som tillhör samfälligheten.
3. lönen för tjänsten bestämd enligt kravgrupp 503.
4. en arbetsgrupp som bereder valet tillsattes och förvaltningschef Emma Södergård,
fastighetschef Mikko Päällysaho, ledande diakonitjänstinnehavare Tuula Alho,
Christel Lax, Tuulikki Kouhi samt Erkki Teppo valdes väljs till medlemmar i den.
5.

arbetsgruppen som bereder valet begär utlåtanden av församlingsråden efter att
de sökande har intervjuats.

6.

ansökningsannonsen publiceras på Vasa kyrkliga samfällighets officiella
anslagstavla och på Sakastis hemsida.
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Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 § 9 Val av chef för köksverksamheten
Tjänsten har sökts av 2 personer (sammanställning över de sökande i bilaga 3/9).
Arbetsgruppen som bereder valet har kallat en sökande, Tiina Ravimo, till intervju.
Arbetsgruppen intervjuade den sökande 3.1.2018. Arbetsgruppens redogörelser i bilaga
4/9.
Enligt instruktionen för tjänsten som chef för köksverksamheten (godkänd i gemensamma
kyrkorådet 14.2.2017) är det gemensamma kyrkorådet som anställer och som avskedar
chefen för köksverksamheten efter att man fått utlåtanden från församlingarnas
församlingsråd.
Arbetsgruppens sekreterare har bett om ett utlåtande från församlingsråden angående
anställandet av en chef för kyrkliga samfällighetens köksverksamhet och samtidigt överlåtit
de redogörelser som arbetsgruppen gjort till församlingsråden.
Enligt utlåtandet (bilaga 5/9) från Vasa finska församlings församlingsråd understöder
församlingsrådet det förslag som arbetsgruppen som bereder valet har gett, att Tiina
Ravimo uppfyller både de allmänna och de specifika behörighetskraven som gäller för
denna tjänst.
Utlåtanden från församlingsråden i Vasa svenska församling och Lillkyro församling fås
först 25.1.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
1. Arbetsgruppen har beslutat att föreslå att Tiina Ravimo väljs till det tillsvidare gällande
tjänsteförhållandet som chef för köksverksamheten. Gemensamma kyrkorådet fattar
beslut angående valet av chef för köksverksamheten.
2. Valbeslutet är villkorligt och bekräftas när den sökande som valts har visat ett
godtagbart läkarintyg (T-intyg) och ett straffregisterutdrag där det inte finns
anteckningar som avses i straffregisterlagen 6 § 2 mom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet samt lade fram svenska församlingens
och Lillkyro församlings utlåtanden, bilagor 17/8 och 18/8.
Antecknas att under diskussionen höll ordförande, Erkki Teppo, Olli Autio, fastighetschefen,
Tuulikki Kouhi samt Mauri Öljymäki anföranden.
Antecknas att ordförande under diskussionen föreslog ärendets återremittering. I ärendets
beredningen bör ännu utredas utlåtande från Lappo stifts lagfarne assessor samt Kyrkans
arbetsmarknadsverks jurist gällande lagligheten och förenligheten med god förvaltningssed i
den aktuella valprocessen att tydligt frångå den fasta praxisen gällande publicerandet av
ansökningsannonser.
Antecknas att ordförandes avvikande förslag inte fick understöd varvid det förföll.
Antecknas att Erkki Teppo föreslog att gemensamma kyrkorådet i beslutsförslagets punkt 1
beslutar att välja Tiina Ravimo till det tillsvidare gällande tjänsteförhållandet som chef för
köksverksamheten.
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Då diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet beslutat i
enlighet med Erkki Teppos förslag i punkt 1 och enligt förvaltningschefens förslag i punkt 2.
Antecknas att ordförande meddelade om avvikande åsikt till punkt 1 på följande grunder: I i
rågavarande valprocess har man troligen frångått god förvaltningssed samt tidigare fast
publiceringspraxis gällande ansökningsannonser.
Därtill förlängde man upp tiden för lediganslåendet av tjänsten. Som förklaring nämndes att en
viss sökande skulle hinna skaffa språkintyg. Förvaltningschefen anmärkte att detta strider mot
rättspraxis. Detta förfarande kunde jag inte acceptera.
Denna ansökningsprocess har inte behandlat alla de som söker arbete jämlikt. Detta är heller
inte rätt utifrån de sökandes rättsskydd.
Detta länder oss mera till skam än till ära då man i samfälligheten, som är ett offentligrättsligt
organ, agerar på detta sätt. Ändamålet helgar inte medlen.

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
25.1.2018
Sammantr. 25.1.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu14 / 26
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Ledigförklarande av tjänsten som övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 15.6.2017 § 142
Gemensamma kyrkorådet 15.6.2017 § 142 ledigförklarande av tjänsten som
övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan
Vaktmästare Ville Helins visstidsanställning som vaktmästare i Trefaldighetskyrkan upphör
14.9.2017. Ville Helin har skött tjänsten som övervaktmästare som visstidsanställd.
Övervaktmästarens tjänsteförhållande kommer att gälla tills vidare.
Behörighetsvillkoren är enligt instruktionen följande:
-

tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan och är känd för ett nyktert, redbart och
kristligt leverne.

-

har en lämplig yrkesinriktad grundexamen eller praktisk yrkeserfarenhet

-

goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett av de inhemska språken och nöjaktiga
muntliga kunskaper i det andra (språkintyg) (gem. kfm. 30.5.2017)

Till medlemmar i den arbetsgrupp som bereder valet kan väljas fastighetschef Mikko
Päällysaho, städarbetsledare Pirkko Mäenpää och förvaltningschef Emma Södergård samt
till exempel 2-3 förtroendevalda.
Enligt tjänsteinstruktionen är det gemensamma kyrkorådet som anställer och beviljar
avsked till övervaktmästaren sedan utlåtanden av församlingsråden inhämtats.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. tjänsten som övervaktmästare ledigförklaras så att ansökningstiden går ut 1.9.2017 kl.
16.00.
2. det huvudsakliga tjänstestället för tjänsten som övervaktmästare är
Trefaldighetskyrkan, men vid behov även andra av kyrkliga samfällighetens
fastigheter.
3. lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 403.
4. det tillsätts en arbetsgrupp som bereder valet och som består av fastighetschef Mikko
Päällysaho, ekonomidirektör Juha Silander och städarbetsledare Pirjo Mäenpää samt
2-3 förtroendevalda.
5. arbetsgruppen som bereder valet begär utlåtanden av församlingsråden efter att de
sökande har intervjuats.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
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Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Under diskussionen höll Tuulikki Kouhi, Olli Autio, Christel Lax, Krister Koskela och Mikko
Päällysaho anföranden.
Olli Autio föreslog, understödd av Merja Piipponen och Christel Lax, att ärendet
återremitteras för att senareläggs ansökningstidens utgång i punkt 1.
Ordföranden Krister Koskela föreslog att punkten i övervaktmästarens tjänsteinstrbuktion
om att i kyrkväktaruppgifter fungerar församlingarnas kyrkoherdar tas i beaktande då man
utser medelmmar till valarbetsgruppen.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
enhälligt beslutat enligt Olli Autios avvikande förslag.

Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 § 10 Ledigförklarande av tjänsten som övervaktmästare i
Trefaldighetskyrkan
Vaktmästare Ville Helins visstidsanställning som vaktmästare i Trefaldighetskyrkan upphör
14.3.2018. Ville Helin har skött tjänsten som övervaktmästare som visstidsanställd.
Övervaktmästarens tjänsteförhållande kommer att gälla tills vidare.
Behörighetsvillkoren är enligt instruktionen följande:
-

tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan och är känd för ett nyktert, redbart och
kristligt leverne.

-

har en lämplig yrkesinriktad grundexamen eller praktisk yrkeserfarenhet

-

goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett av de inhemska språken och nöjaktiga
muntliga kunskaper i det andra (språkintyg) (gem. kfm. 30.5.2017)

Till medlemmar i den arbetsgrupp som bereder valet kan väljas kyrkoherde Krister Koskela,
fastighetschef Mikko Päällysaho, förvaltningschef Emma Södergård samt 2
förtroendevalda.
Enligt tjänsteinstruktionen är det gemensamma kyrkorådet som anställer och beviljar
avsked till övervaktmästaren efter att man fått utlåtanden från församlingsråden.
Ansökningstiden är 5–19.2.2018. Arbetsgruppen som bereder valet samlas 22.2.2018 och
intervjuerna hålls 27.2.2018. Valbeslutet fattas 22.3.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag.
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. ledigförklara tjänsten som övervaktmästare så att ansökningstiden går ut 19.2.2018 kl.
16.00.
2. ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen och Vasabladet
4.2.2018 och i Kyrkpressen och tidningen Kotimaa 2.2.2018 samt på kyrkliga
samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras ansökningsannonsen via ett
rekryteringsprogram på Sakastis offentliga hemsida, på Vasa kyrkliga samfällighets
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offentliga hemsida, på TE-tjänsters hemsida (tidigare Mol.fi) samt på hemsidan
Oikotie.fi.
3. det huvudsakliga tjänstestället för tjänsten som övervaktmästare är
Trefaldighetskyrkan, men vid behov även andra fastigheter inom kyrkliga
samfälligheten.
4. lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 403.
5. tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja kyrkoherde Krister Koskela,
fastighetschef Mikko Päällysaho, förvaltningschef Emma Södergård samt 2
förtroendevalda.
6. arbetsgruppen som bereder valet begär utlåtanden av församlingsråden efter att de
sökande har intervjuats.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Antecknas att Merja Piipponen föreslog att Erkki Teppo och Christel Lax väljs till
arbetsgruppen som bereder valet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-6 samt valt Krister Koskela, Mikko
Päällysaho, Emma Södergård, Erkki Teppo samt Christel Lax till arbetsgruppen som
bereder valet.
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Verkställande av budgeten för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–2020
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt sammanträde 11.12.2017 § 45 godkänt
budgeten för år 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2018–2020 med
deras motiveringar och mål.
Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga 4 § ska gemensamma kyrkorådet se till
att alla berörda förvaltningsorgan och tjänsteinnehavare får information om den av
gemensamma kyrkofullmäktige godkända budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen
samt om de anvisningar som gäller verkställandet av budgeten. I bilaga 6/11 finns ett
förslag till anvisningar för verkställande av budgeten för 2018 samt verksamhets- och
ekonomiplanen för 2018–2020.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att ge anvisningar i enlighet med bilaga 6/11 angående
verkställande av budgeten för 2018 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2018–2020.
Ekonomikontoret sköter om informeringen av ärendet till personalen inom kyrkliga
samfälligheten och dess församlingar.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Antecknas att Hannu Härö, fastighetschefen och ekonomidirektören höll anföranden.
Enligt beslutsförslaget.
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Ansökan om understöd, Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry (på svenska ungefär Evangeliska
missionsföreningen) ansöker med sin ansökan som är daterad 13.12.2017 om understöd
för hemlandsarbetet och missionsarbetet som görs av Evankelinen lähetysyhdistys ELY
(bilaga 7/12).
Evankelinen lähetysyhdistys har under hösten 2016 ansökt om budgetunderstöd för år
2017 av Vasa kyrkliga samfällighet. Ansökan behandlades tillsammans med andra
understödsansökningar som en del av den budgetberedning som gjordes av gemensamma
kyrkorådets planeringsgrupp. Planeringsgruppen kom då fram till beslutet att föreslå för
gemensamma kyrkorådet att man inte skulle bevilja budgetunderstöd åt ELY.
Gemensamma kyrkorådet behandlade inkomna understödsansökningar på sitt
sammanträde 20.10.2016 § 181 och beslöt då att inte bevilja understöd åt de aktörer som
gemensamma kyrkorådets planeringsgrupp inte hade föreslagit att bevilja understöd åt
som en del av budgeten för år 2017. Således beviljades ELY inte budgetunderstöd för år
2017.
När budgeten för år 2018 bereddes på hösten 2017 hade det inte inkommit någon
understödsbegäran av ELY, så i budgeten har man inte inkluderat understöd åt ELY.
I sin helhet stöder Vasa kyrkliga samfällighet på ett betydande sätt kyrkans missionsarbete
och den internationella diakonin. I budgeten för år 2018 har man detaljerat fastställt de mål
inom kyrkans missionsarbete, internationell diakoni och annan kyrklig verksamhet som
kyrkliga samfälligheten har beslutat att understöda. Under innevarande år riktas 202 470
euro till missionsarbete och internationell diakoni och sammanlagt 46 081 euro till andra
på förhand bestämda kyrkliga ändamål som grundar sig på medlemskap eller långvariga
samarbeten. Till gemensamma kyrkorådet har dessutom riktats 26 449 euro i
understödsanslag, som är reserverat för sådant understöd som kräver övervägande.
Fortfarande kan också församlingarna i enlighet med sina överväganden bevilja
ekonomiskt stöd av sina egna anslag för kyrkliga missionsorganisationers lokala
verksamhet samt för annan verksamhet som stöder församlingens ändamål.
Gemensamma kyrkorådets understödsanslag för understöd som kräver övervägande är
motiverat att använda först och främst för stödjande av lokal verksamhet och enskilda
projekt.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att avslå ansökan om understöd från Evankelinen
lähetysyhdistys – ELY ry.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt beslutsförslaget.
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Ersättning som ska tas för användning av kyrkolokaler under Vasa körfestival 2018
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Vasa körfestivals producent Toni Sjöblom har till kyrkliga samfälligheten lämnat in en
hyresansökan som är daterad 11.12.2017 och som gäller hyrning av lokaler under
körfestivalen som ordnas i Vasa 10–13.5.2018. I ansökan finns bifogat ett
samarbetsförslag. (Bilaga 8/13).
I ansökan önskar man att kyrkliga samfälligheten skulle ta ut lokalhyra endast för de
konserter som har inträdesavgift och att man för dem också skulle ta en hyra nedsatt med
50 procent i förhållande till den normala prislistan för hyrning av lokaler. Som motivering
för rabatten nämns konsertutbudets mångsidighet samt det att konserterna i allmänhet
också är avgiftsfria. Ytterligare lyfte man i ansökan fram att körerna också uppträder utan
ersättning under flera gudstjänster.
Av det preliminära programförslaget och lokalanvändningsplanen framkommer det att tre
konserter skulle ordnas i Trefaldighetskyrkan. Körfestivalens körer skulle vara med och
bidra vid sammanlagt åtta gudstjänster.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 16.5.2017 § 126 fastställt
bruksavgifterna för lokalerna för år 2018 (kompletterande material). Bruksavgiftspriset
påverkas avsevärt av om det är frågan om en avgiftsfri eller avgiftsbelagd tillställning.
När körfestivalens bruksavgiftspris bestäms bör man ta i beaktande de stora städ- och
vaktmästarkostnader som förorsakas kyrkliga samfälligheten när lokalerna används. Det
här gäller också användningen av Trefaldighetskyrkans krypta som övnings- och pauslokal.
Under tidigare år har kyrkliga samfälligheten gett körfestivalen en rabatt på 25 procent av
de priser som står i prislistan. För de kyrkokonserter som hållits i samband med
gudstjänster har man inte tagit någon ersättning. Åren 2016–2017 har kyrkokonserterna
inte infallit i samband med gudstjänster utan tidsmässigt har de varit helt avskilda från dem.
Också enligt lokalanvändningsplanen för år 2018 ordnas kyrkokonserterna avskilt från
gudstjänsterna.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja körfestivalen som hålls i Vasa 2018 en rabatt
på 25 procent för användningen av Vasa kyrkliga samfällighets lokaler. Rabatten räknas
från priserna i den gällande prislistan över bruksavgifter för lokaler.
Gemensamma kyrkorådet förutsätter att arrangörerna ser till att kyrkans traditioner och
kyrkolokalens värde respekteras och att den musik som framförs i kyrkor och andra
församlingslokaler är lämplig för dem. Arrangörerna ska i god tid förhandla om praktiska
arrangemang med detaljerade tidtabeller för programmen tillsammans med
fastighetsväsendet inom kyrkliga samfälligheten.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Resultat från valet av arbetarskyddsfullmäktigeledamöter och deras ersättare
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Församlingars och kyrkliga samfälligheters arbetarskyddsfullmäktigeledamöters och deras
ersättares samt samarbetskommissionens fyraåriga mandatperiod upphörde 31.12.2017.
Valet av nya ledamöter och ersättare till arbetarskyddsfullmäktige förrättades inom Vasa
kyrkliga samfällighet under november–december 2017 i enlighet med kyrkans
samarbetsavtal (KyrkTAK, bilaga 11).
I enlighet med det 2.11.2017 daterade lokala tjänste- och arbetskollektivavtalet gällande
samarbetsorganisationen har man inom Vasa kyrkliga samfällighet för varje personalgrupp
som nämns här under valt en egen ledamot till arbetarskyddsfullmäktige och två ersättare
till ledamoten:
- Vasa finska församling
- Vasa svenska församling
- Lillkyro församling + samfällighetens arbetstagare som huvudsakligen arbetar i Lillkyro
- Vasa kyrkliga samfällighet (borträknat de tidigare nämnda)
Enligt de instruktioner som kyrkans huvudavtalsparter gjort angående tillsättande av en
samarbetskommission
och
val
av
arbetarskyddsfullmäktigeledamöter
bör
valkommissionen meddela kyrkorådet om resultatet från valet av ledamöter och deras
ersättare till arbetarskyddsfullmäktige. Valkommissionernas tillkännagivanden finns som
bilagor (bilagorna 9/14–12/14).

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet antecknar resultatet från valet av Vasa kyrkliga samfällighets
ledamöter och ersättare till arbetarskyddsfullmäktige i enlighet med bilagorna 9/14–12/14
för kännedom.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Försäljning av strandtomter i Köklot
Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 420
Vasa kyrkliga samfällighet äger två separata områden i Köklot, Korsholm som det finns en
stranddelgeneralplan för och som har anvisats för byggande av fritids- och bostadshus:
Norrskat (Furuskäret) och Korpskat (Hällos Stormossen).
För stomlägenheten Heikkilä: 499-458-4-3 (Norrskat) har anvisats tio (10) byggplatser och
för stomlägenheten Maunuksela: 499-459-7-2 (Hällos-Stormossen) sex (6) byggplatser för
fritidshus.
Byggplatserna för fritidshus har styckats till egna lägenheter och registreringen fastställts
12.6.2017: tomterna har styckats i Vasa kyrkliga samfällighets namn. För de ovannämnda
tomterna har det år 2017 byggts vägar och dragits vattenledningar enligt godkända planer.
Dragningen av ellinjerna har gjorts av Vasa Elnät Ab.
Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har på sitt sammanträde 15.6.2017 §
147 beslutat att inleda försäljningen av tomthelheten, i första skedet de sex (6) tomterna
på stomlägenheten Maunuksela: 499-459-7-2 (bilaga 13/15).
Om försäljning av de här sex separata strandtomterna har fyra föravtal blivit undertecknade
under år 2017. Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt dessa på sitt sammanträde
11.12.2017.
Vasa kyrkliga samfällighets avsikt är att år 2018 inleda försäljningen av strandtomterna i
Köklot också på Norrskats område, gällande stomlägenheten Heikkilä: (499-458-4-3) tio
(10) styckade strandtomter (bilaga 14/15). Till samma helhet sammanförs de två
strandtomterna på Korpskat-området som ännu är osålda.
Vasa kyrkliga samfällighet har avtal med fastighetsförmedlaren MySvens Oy Ab om
försäljning av tomtfastigheterna. Alla tomtaffärer genomförs separat och villkorligt. Besluten
om affärerna fattas av gemensamma kyrkofullmäktige. För bekräftelse av affärerna krävs
utlåtande av domkapitlet samt beslut i Kyrkostyrelsen.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 15.6.2017 § 147 gett fastighetschef
Mikko Päällysaho fullmakt att representera kyrkliga samfälligheten och leda processen vid
försäljning av strandtomterna samt att förhandla om köpesumman med spekulanterna via
fastighetsförmedlaren.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att inleda andra skedet av försäljningen i Köklot,
Korsholm, dvs. försäljningen av de tio strandtomter som finns på Norrskats område
(styckade tomter på stomlägenheten Heikkilä: 499-458-4-3) samt fortsätta försäljningen av
två strandtomter som ännu är lediga på Korpskats område (stomlägenheten Maunuksela:
499-459-7-2).
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt beslutsförslaget.
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Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsstrategis program för avstående av lokaler
Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 480 84 20
Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige har på sitt sammanträde
29.9.2015 § 35 godkänt Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi för åren 2015–2020.
Det s.k. programmet för avstående av lokaler som är en väsentlig del av fastighetsstrategin
har behandlats mångfasetterat och konsekvent både i kyrkliga samfällighetens och i de
olika församlingarnas förvaltning åren 2015–2017.
Till motiveringarna och bakgrundsutredningarna för programmet för avstående av lokaler
har man för beslutsfattandet som också görs stegvis fått de utlåtanden som begärts.
Gemensamma kyrkofullmäktige utsåg därtill på sitt sammanträde 10.4.2017 § 20 en
särskild arbetsgrupp för att utreda vilka andra fastigheter än de som hör till första skedet i
programmet för avstående av lokaler och som används av samfälligheten som det vore
motiverat att avstå från för att åstadkomma kostnadsbesparingar. Alla fastigheter inom
Vasa kyrkliga samfällighet är under granskning.
Till medlemmar i arbetsgruppen utsågs gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
Tuulikki Kouhi, fastighetschef Mikko Päällysaho, arbetsledare Tommi Suomela samt Erik
Sjöberg, Malin Lindblom, Erkki Teppo, Tuomo Klapuri, Hannu Härö och Petri Hautala.
Gemensamma kyrkorådet valde i stället för Malin Lindblom svenska församlingens
kyrkoherde Mikael Forslund.
Arbetsgruppen gavs som uppgift att utarbeta ett förslag för avstående av fastigheter till
gemensamma kyrkorådet senast 31.10.2018.
Arbetsgruppen har varit samlad två gånger, 31.10.2017 och 1.12.2017. Protokollen med
dess bilagor presenteras i bilaga 15/16.
Arbetsgruppen har på sina sammanträden i samordning gått igenom de mest centrala
fastighetsstrategilinjerna, grundutredningarna, olika utlåtanden och de mål som satts för
att få kyrkliga samfällighetens ekonomi i balans och som hör till ärendets helhet.
För Siltaranta-fastighetens del beslöt arbetsgruppen att fastigheten tills vidare återlämnas
till listan på de fastigheter som ska utvecklas. Efter att helhetsverksamheten har kommit
igång i församlingscentret i Lillkyro som färdigställs sommaren 2018 tas avstående från
Siltaranta-fastigheten igen med i förvaltningsbeslutsbehandlingen.
Arbetsgruppen har beslutat att föreslå för gemensamma kyrkorådet att avstå från följande
lokaler och fastigheter för att åstadkomma de ekonomiska sparmål som blivit satta för år
2019:
------------Sekretessbelagt ärende
------------Gemensamma kyrkorådet har redan på sitt sammanträde 10.4.2017 § 20 beslutat att avstå
från Myggvägen 9, Päiväranta-fastigheten samt från finska och svenska församlingarnas
scoutlokaler (hyreslokaler). För de här fastigheterna behövs inte ett separat, nytt beslut.
Genom att avstå från de tidigare nämnda fastigheterna uppnår man inte det ekonomiska
sparmål (0,5 miljoner euro) som blivit satt för år 2019 (besparingarna blir 86 510 euro
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mindre än sparmålet och dessutom har en del av driftkostnadsbesparingarna för Lepikko
lägergård redan tidigare inkluderats i de realiseringsberäkningar som hör till sparkraven
inom arbetet med personalplanen). Under år 2018 strävar man till att klarlägga olika sätt
för att förverkliga tilläggsbesparingar.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att andra skedet i
fastighetsstrategins program för avstående av lokaler verkställs genom att
förverkliga avståendet från Lepikko lägergård, Umeågatan 2, Dragnäsbäcks kyrka,
bönehuset i Tervajoki, Skogsbergets församlingshem samt Missionsshopen.
Kyrkliga samfälligheten avslutar sin verksamhet vid dessa fastigheter senast
31.5.2019 och verksamheten flyttas till andra utrymmen som ägs av
samfälligheten.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att alla eventuella
betalningsskyldigheter som gäller ifrågavarande objekt sägs upp senast före
31.5.2019.
3. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att be kyrkliga
samfällighetens församlingar att
a) senast 30.6.2018 utarbeta detaljerade önskemål åt fastighetsväsendet
angående eventuella lokaländringar och tidtabell gällande flyttning av
verksamheter samt
b) ta hand om flyttningens praktiska arrangemang i samarbete med
fastighetsväsendet.
4. be fastighetsväsendet att utreda vilka aktielägenheter som det helhetsekonomiskt
sett är lönsamt att avstå från. Utredningen bör ges till gemensamma kyrkorådet
senast 31.8.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören och fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Antecknas att under diskussionen höll Maj-Britt Anderssén, Tuullikki Kouhi, Erkki Teppo,
Seija Lähdemäki, Petri Hautala, Erik Sjöberg anföranden.
Maj-Britt Anderssén föreslog, understödd av Christel Lax, att ärendet återremitteras. Till
beredningen bör läggas till en utredning huruvida Vasa kyrkliga stiftelse går med på
sänkning av hyran för Dragnäsbäcks kyrka.
Då diskussionen gällande ärendets återremittering avslutades konstaterade ordförande att
det under diskussionen hade lämnats ett återremitteringsförslag som hade fått understöd.
Ordföranden föreslog att gemensamma kyrkorådet skulle rösta genom namnupprop så att
de som understöder ärendets fortsatta behandling röstar Ja och de som understöder MajBritt Andersséns återremitteringsförslag röstar Nej.
Det föreslagna omröstningsförfarandet godkändes enhälligt.
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I omröstningen gavs följande röster:
Ja-röster

Åtta (8) stycken

(Autio,
Launonen,
Lähdemäki,.
Piipponen, Niemelä, Teppo, Öljymäki, Koskela)

Nej-röster

Två (2) stycken

(Anderssén, Lax)

Avstod

Två (2)

(Härö, Sjöberg)

Ordföranden konstaterade att gemensamma kyrkorådet genom omröstning har beslutat att
ärendets behandling fortsätter.
Antecknas att Maj-Britt Anderssén och Christel Lax anmälde avvikande åsikt till beslutet:
Vi anmäler avvikande åsikt till protokoll 25.01.2018 § 16 beslut p. 1 för Vasa kyrkliga
samfällighets fastighetsstrategis program för avstående av lokaler gällande Dragnäsbäcks
kyrka.
Vi anser att:
hyreskostnaderna inte är jämförbara på grund av att vaktmästarkostnaderna inte är
inräknade i hyran för övriga fastigheter
utvidgning av andra fastigheter inte skall göras
samfälligheten kan hyra kyrkan vid toppbelastning av samfällighetens fastigheter
exempelvis vid jul- och påsktider samt förrättningar
Vasa 25.01.2018
Maj-Britt Anderssén

Christel Lax

Antecknas att medlem Erik Sjöberg samt Tuulikki Kouhi avlägsnade sig från sammanträdet
kl. 18.30 under behandlingen av detta ärende.
Erkki Teppo föreslog, understödd av Seija Lähdemäki, att Siltaranta-fastigheten läggs till
beslutsförslagets punkt 1.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att det under diskussionen hade
lämnats ett ändringsförslag som hade fått understöd.
Ordföranden föreslog att gemensamma kyrkorådet skulle rösta genom namnupprop så att
de som understöder ekonomidirektörens beslutsförslag i punkt 1 röstar Ja och de som
understöder Erkki Teppos ändringsförslag röstar Nej.
Det föreslagna omröstningsförfarandet godkändes enhälligt.
I omröstningen gavs följande röster:
Ja-röster

Fem (5) stycken (Anderssén, Autio, Härö,
Launonen, Koskela)

Nej-röster

Sex (6) stycken (Lax, Lähdemäki, Piipponen,
Niemelä, Teppo, Öljymäki)

Ordföranden konstaterade att gemensamma kyrkorådet genom omröstning har beslutat i
enlighet med Erkki Teppos ändringsförslag.
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Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt följande:
5. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att andra skedet i
fastighetsstrategins program för avstående av lokaler verkställs genom att
förverkliga avståendet från Lepikko lägergård, Umeågatan 2, Dragnäsbäcks kyrka,
bönehuset i Tervajoki, Skogsbergets församlingshem, Missionsshopen samt
Siltaranta-fastigheten. Kyrkliga samfälligheten avslutar sin verksamhet vid dessa
fastigheter senast 31.5.2019 och verksamheten flyttas till andra utrymmen som
ägs av samfälligheten.
6. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att alla eventuella
betalningsskyldigheter som gäller ifrågavarande objekt sägs upp senast före
31.5.2019.
7. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att be kyrkliga
samfällighetens församlingar att
c) senast 30.6.2018 utarbeta detaljerade önskemål åt fastighetsväsendet
angående eventuella lokaländringar och tidtabell gällande flyttning av
verksamheter samt
d) ta hand om flyttningens praktiska arrangemang i samarbete med
fastighetsväsendet.
8. be fastighetsväsendet att utreda vilka aktielägenheter som det helhetsekonomiskt
sett är lönsamt att avstå från. Utredningen bör ges till gemensamma kyrkorådet
senast 31.8.2018.
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Anmälningsärenden
-

Finska församlingens församlingsråds protokoll 11/13.12.2017

-

Finska församlingens församlingsråds protokoll 1/10.1.2018

-

Svenska församlingens församlingsråds protokoll 10/7.12.2017
Antecknades för kännedom.

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
Antecknas att innan mötets avslutande sjöng gemensamma kyrkorådet psalm 555 vers 1
och 2 ur finska psalmboken och psalm 525 vers 3 och 4 ur svenska psalmboken.
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för anvisningar för rättelseyrkande och
besvärsanvisningarna, bilaga 16/18.

