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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 9.2.2018.

Beslutsförslag:
Ordföranden öppnar sammanträdet.
sammankallat och beslutfört.

Sammanträdet

konstateras

lagligen

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Ordföranden öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades lagligen
sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:
Två protokolljusterare väljs. Olli Autio och Erik Sjöberg står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Tarja Launonen och Erik Sjöberg valdes till protokolljusterare.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Protokoll 1/2018 från direktionen för sjukhussjälavården
Protokoll 1/1.2.2018 från direktionen för sjukhussjälavården läggs fram.
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Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.
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Fastställande av gemensamma kyrkofullmäktiges mandatfördelning för valperioden 2019–
2022
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Enligt kyrkolagen 11 kap. 7 § 2 mom. fastställs mandatfördelningen i gemensamma
kyrkofullmäktige av gemensamma kyrkofullmäktige för varje valperiod. I
kyrkoordningen 10 kap. 9 § 2 mom. konstateras att gemensamma kyrkofullmäktige
senast i juni under valåret fastställer platsfördelningen för medlemmarna av den
kyrkliga samfällighetens gemensamma kyrkofullmäktige på basis av antalet
församlingar i samfälligheten samt folkmängden i församlingarna vid ingången av
året.
Enligt kyrkolagen 11 kap. 7 § 1 mom. är antalet medlemmar i gemensamma
kyrkofullmäktige minst 21 och högst 91 beroende på den sammanlagda
folkmängden i de församlingar som hör till samfälligheten. Enligt kyrkoordningen 10
kap. 9 § väljs 51 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige när folkmängden i
församlingarna är 40 001 – 150 000.
I kyrkolagen 11 kap. 7 § 1 mom. konstateras att gemensamma kyrkofullmäktige av
särskilda skäl för en valperiod åt gången kan besluta att antalet medlemmar i
gemensamma kyrkofullmäktige skall vara ett udda tal som är mindre än det
föreskrivna, dock minst 11 medlemmar.
Vidare tilldelas enligt kyrkolagen 11 kap. 7 § 2 mom. av mandaten varje församling
först två eller, om antalet församlingar är över tjugo, ett mandat. De återstående
mandaten fördelas mellan församlingarna i förhållande till församlingarnas
folkmängd.
31.12.2017 var folkmängden i Vasa finska församling 31 986 (66,1 %), i Vasa
svenska församling 12 573 (26,0 %) och i Lillkyro församling 3 832 (7,9 %).
Församlingarnas sammanlagda folkmängd var 48 391 (100 %).
När varje församling först tilldelas två platser av mandaten i gemensamma
kyrkofullmäktige och de återstående 45 platserna fördelas i förhållande till
församlingarnas folkmängd, får Vasa finska församling sammanlagt 32 platser, Vasa
svenska församling sammanlagt 14 platser och Lillkyro församling sammanlagt 5
platser i gemensamma kyrkofullmäktige.
Gemensamma kyrkofullmäktige genomför valet av medlemmar till gemensamma
kyrkorådet och andra val av förtroendevalda som hör till gemensamma
kyrkofullmäktige på första sammanträdet år 2019.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma
kyrkofullmäktige att det beslutar att med stöd av den ovannämnda redogörelsen
fastställa mandatfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige för valperioden
2019–2022 enligt följande:
1. Vasa finska församling 32 platser
2. Vasa svenska församling 14 platser
3. Lillkyro församling 5 platser
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Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslagets punkt 1-3.
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Fullmäktigeinitiativ, Jari Nieminen: Anläggning av ändamålsenliga lekplatser i Vasa
kyrkliga samfällighets gudstjänstlokaler
Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 420
Fullmäktigeledamot Jari Nieminen har tillsammans med 29 andra undertecknare på
gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 29.9.2015 § 36 lämnat in ett
fullmäktigeinitiativ om inrättande av ändamålsenliga lekplatser i Vasa kyrkliga
samfällighets gudstjänstlokaler (kompletterande material).
Svar på fullmäktigeinitiativet:
I Vasa kyrkliga samfällighets budget för år 2017 fanns ett anslag på 30 000 euro
reserverat för förverkligande av lekplatser i gudstjänstlokalerna.
Fastighetsväsendet har genomfört en undersökning i församlingarnas
församlingsråd gällande förverkligande av och krav på projektet. Utgående från de
svar som församlingarna gett tillsatte gemensamma kyrkorådet på sitt sammanträde
08.12.2016 § 213 en arbetsgrupp som ansvarar för planeringen av lekplatser i
gudstjänstlokalerna. Arbetsgruppens förslag har på beslut av gemensamma
kyrkorådet 26.10.2017 § 199 godkänts att förverkligas år 2017.
Utrymmen som är med i planeringsprogrammet är följande: Trefaldighetskyrkan,
kyrkorna i Roparnäs, Brändö, Sundom, Lillkyro och Dragnäsbäck samt
församlingshemmen i Gerby och Sunnanvik.
Den utnämnda planeringsarbetsgruppen för lekplatser har slutfört det projekt som
eftersträvades i fullmäktigeinitiativet i enlighet med den av gemensamma kyrkorådet
godkända planen.
Fastighetsväsendet har i samarbete med församlingarnas dagklubbsväsende
skaffat och inrättat ovannämnda lekplatser med helt nya möbler. Dessutom kan
nämnas att i Dragsnäsbäcks kyrka och i Sunnanvik församlingshem används
gudstjänstlokalernas intilliggande dagklubbsutrymmen, och de barnmöbler som
tidigare funnits i Trefaldighetskyrkans krypta tas i bruk på nytt.
Församlingarnas områdeskaplaner följer med lekplatsernas användning och
utvecklar verksamheten.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att anteckna
fullmäktigeledamot Jari Nieminens fullmäktigeinitiativ till kännedom.
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att anteckna
svaret på fullmäktigeinitiativet till kännedom och anse att initiativet har blivit
färdigt behandlat.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
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Antecknas att fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslagets punkt 1-2.
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Skrivelse från församlingsrådet i Lillkyro församling till gemensamma kyrkorådet
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Lillkyro församlings församlingsråd har på sitt sammanträde 7.2.2018 § 11 gett en
skrivelse (bilaga 1/25) till gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet
angående gemensamma kyrkorådets beslut 25.1.2018 § 16 om de fastigheter som
föreslås för gemensamma kyrkofullmäktige att man ska avstå från.
I skrivelsen från församlingsrådet i Lillkyro församling konstateras att de inte
godkänner gemensamma kyrkorådets beslut om avstående från fastigheter för
Siltaranta-fastighetens del i Lillkyro. Enligt skrivelsen har ifrågavarande beslut gjorts
i felaktig handläggningsordning och med bristfällig förberedelse, utan att lyssna på
församlingsrådet.
I skrivelsen konstateras att församlingsrådet har haft möjlighet att ge ett utlåtande
om de fastigheter som man enligt fastighetsstrategin ska avstå från före beslutet
fattades. Den här möjligheten har inte funnits för Siltarantas del. Någon
barnkonsekvensanalys har inte heller gjorts för Siltarantas del.
Vidare konstateras i skrivelsen att avstående från Siltaranta-fastigheten togs till
beslut på gemensamma kyrkorådets sammanträde i strid med det enhälliga förslag
som arbetsgruppen för förverkligande av fastighetsstrategins program för avstående
av lokaler har gett.
Grundförslaget som gavs på gemensamma kyrkorådets sammanträde 25.1.2018
motsvarade exakt det enhälliga förslag som fastighetsarbetsgruppen gjort.
Siltaranta-fastigheten var inte nedskrivet i gemensamma kyrkorådets grundförslag,
utan tillägg av denna fastighet framfördes på kyrkorådets sammanträde när ärendet
behandlades. I omröstningen vann ändringsförslaget över ekonomidirektörens
grundförslag och således tillades Siltaranta till det förslag som ges till gemensamma
kyrkofullmäktige över de fastigheter som man ska avstå från.
Församlingsrådet i Lillkyro församling fäster i sin skrivelse ändå uppmärksamhet vid
en speciellt viktig sak gällande barnkonsekvensanalysen. Enligt kyrkoordningen 23
kap. 3 § ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av ett beslut analysera och beakta
beslutets konsekvenser för barn för att främja barnets bästa. I praktiken hör
genomförandet av en barnkonsekvensanalys till den som bereder beslutet som en
del av det allmänna beredningsarbetet för ett beslut. I det aktuella fallet har en
konsekvensanalys ändå inte kunnat göras på uppdrag av föredragande, eftersom
förslaget om att avstå från Siltaranta-fastigheten gjordes först på sammanträdet som
ett avvikande ändringsförslag till grundförslaget.
För de fastigheter som finns på fastighetsstrategins programs lista över fastigheter
som man ska avstå från har man våren 2017 gjort en separat, skriftlig
barnkonsekvensanalys för gemensamma kyrkofullmäktige. Förutom Siltarantafastigheten har inte heller Lepikko lägergård och Missionsshopen varit med i den
skriftliga konsekvensanalysen som gjorts över de fastigheter som nu föreslås att
man avstår från. Eftersom det över andra fastigheter som det föreslås att man ska
avstå från har gjorts en skriftlig, detaljerad konsekvensanalys i enlighet med
kyrkostyrelsens anvisningar, kan det anses vara motiverat att det även för
Siltarantas, Lepikko lägergårds och Missionsshopens del görs en
barnkonsekvensanalys i samma skriftliga form.
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Den synvinkel som lyftes fram i skrivelsen från församlingsrådet i Lillkyro församling
angående församlingsrådens utlåtandemöjligheter är likaså beaktansvärd, för
församlingarna har under fastighetsstrategins verkställandeprocess kunnat uttala sig
om de fastigheter som ingår i fastighetsstrategins program för avstående av
fastigheter, men inte om de fastigheter som inte hör till programmet men som nu
också förslås att man avstår från. För Lepikko lägergårds del har både stängning
under vintersäsongen och stängning året runt behandlats i gemensamma kyrkorådet
och ärendet har varit framme också i flera av samfällighetens och församlingarnas
arbetsgrupper och kommissioner i samband med utredningsarbetet om sökandet
efter olika besparingsalternativ. Man har ändå inte bett om ett utlåtande från
församlingarnas församlingsråd angående ett verkligt avstående från lägergården.
Siltaranta och Missionsshopen har inte alls varit en del av fastighetsstrategins
verkställande som församlingarna har kunnat göra utlåtanden om. Att be om
utlåtanden för de nämnda tre fastigheterna kan alltså anses vara motiverat.
Barnkonsekvensanalysen samt församlingsrådens utlåtanden borde fås senast
15.3.2018, så att gemensamma kyrkorådet kan behandla dem på sitt sammanträde
22.3.2018 samt utgående från dem besluta om ett eventuellt förslag till
gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde
hålls 11.4.2018.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. anteckna skrivelsen (bilaga 1/25) från församlingsrådet i Lillkyro församling
till kännedom.
2. be om utlåtanden från Vasa finska församling, Vasa svenska församling och
Lillkyro församling angående avstående från Siltaranta-fastigheten, Lepikko
lägergård samt Missionsshopen. Utlåtandena bör ges senast 15.3.2018.
3. be fastighetsarbetsgruppen att göra en barnkonsekvensanalys om
avstående från Siltaranta-fastigheten, Lepikko lägergård samt
Missionsshopen. Konsekvensanalysen bör ges senast 15.3.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-3.
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Tillsättande av arbetsgrupp för evenemanget Taiteiden Yö – Konstens Natt
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Det traditionella evenemanget Taiteiden Yö – Konstens Natt ordnas i Vasa 9.8.2018
under ledning av Vasa stads kulturcenter. Vasa kyrkliga samfällighet har deltagit
aktivt i arrangemangen, och i budgeten för 2018 reserverades 7 400 € för
evenemanget.
År 2017 har följande personer hört till den förberedande arbetsgruppen: Mauri
Öljymäki som representant för de förtroendevalda, Arto Ristolainen och Arto
Lehtineva från Vasa finska församling, Terese Söderman och Luisa Tast från Vasa
svenska församling, Marika Myllymäki från Lillkyro församling samt Ville Helin och
Tommi Suomela från Vasa kyrkliga samfällighet. Som arbetsgruppens sekreterare
fungerade Ville Helin och Arto Ristolainen var gruppens sammankallare.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet:
1.

beslutar tillsätta en arbetsgrupp som kommer med idéer för, planerar och
genomför samfällighetens del av evenemanget Konstens Natt sommaren 2018
inom ramen för de beviljade anslagen.

2.

utser 5–7 medlemmar i arbetsgruppen.

3.

utser en av arbetsgruppens medlemmar till ordförande..

4.

konstaterar att arbetsgruppens ordförande samtidigt
sammankallare. Arbetsgruppen väljer själv en sekreterare.

fungerar

som

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören föreslog att Tommi Suomela väljs till medlem i
arbetsgruppen.
Antecknas att kyrkoherde Forslund föreslog att Anna-Karin Lärka och Heidi Mäkelä
väljs till arbetsgruppen.
Antecknas att Hannu Härö föreslog att Marika Myllymäki väljs till medlem i
arbetsgruppen.
Antecknas att ordföranden föreslog att Leena Lohikoski-Ojala och Anne Bexar väljs
till medlemmar i arbetsgruppen.
Antecknas att Erkki Teppo föreslog att Mauri Öljymäki väljs till medlem i
arbetsgruppen.
Gemensamma kyrkorådets beslöt i enlighet med punkterna 1-4 i beslutsförslaget
och valde till medlemmar i arbetsgruppen Tommi Suomela, Anna-Karin Lärka, Heidi
Mäkelä, Marika Myllymäki, Leena Lohikoski-Ojala, Anne Bexar samt Mauri Öljymäki
som även valdes till ordförande.
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Anskaffning av en ny grävmaskin till begravningsplatsen i Lillkyro
Ärendet berett av: chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors, tfn 044 4808 470
Kyrkliga samfälligheten har reserverat ett investeringsanslag på 70 000 euro i
budgeten för 2018 för anskaffning av en grävmaskin. Under år 2017 har man med
begravningsväsendets personal kartlagt olika alternativ på grävmaskiner som skulle
lämpa sig så bra som möjligt bl.a. för gravars öppnings- och täckningsarbeten samt
för begravningsplatsens stenarbeten.
På begravningsplatserna i stadskärnan har man från och med sommaren 2017 haft
i bruk en grävmaskinsmodell, vars lämplighet har konstaterats vara god. En
betydande sak som nämnts för den maskin som ska skaffas är att den är mångsidig,
säker och lämpar sig bra på trånga platser. Dessa platser är speciellt gravplatser
med kantstenar, där det krävs att grävmaskinen är liten till sin storlek, stabil och
tillräckligt effektiv.
Utgående från den erfarenhet man fått är begravningsväsendets personal enhällig
om att man som direktupphandling från Wihuri Oy skaffar en begagnad grävmaskin
av modell Cat 302.7D och årsmodell 2018, med tilläggsutrustning, till ett pris på
71 272,00 euro inkl. moms 24 %. I byte ges en minigrävmaskin Bobcat E 16,
årsmodell 2011. Wihuri Oy:s offert i bilaga 2/27.
Som tillägg till detta bör nämnas att försäljnings-, reservdels- och servicetjänster av
Cat-maskiner fås lokalt.
Den ersättning som fås för maskinen Bobcat E 16 som ges i byte sänker
anskaffningspriset för grävmaskinen så att mellanskillnaden sammanlagt skulle vara
55 847,00 euro.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att godkänna Wihuri Oy:s offert (bilaga 2/27) och
beslutar att skaffa grävmaskinen Cat 302.7D till begravningsväsendets användning
enligt offerten. Anskaffningen finansieras med det investeringsanslag som
reserverats för anskaffning av en ny grävmaskin till begravningsplatsen i Lillkyro.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att chefen för begravningsväsendet redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslaget.
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Beviljande av semester för ekonomidirektören
Föredragande: gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela
Arbetsgivaren fastställer tidpunkten för semestern och utbytesledigheten.
Utbytesledigheten ska hållas samma år som semesterpenningen betalas ut eller
påföljande kalenderår.
Ekonomidirektör Juha Silanders anhållan (översättning):
”Till gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet
Jag anhåller härmed om semester för semesterperioden 1.4.2018–31.3.2019
under följande perioder:
* 7–11.5.2018 (4 dagar semester)
* 16.7–6.8.2018 (16 dagar semester)
* 14.9.2018 (1 dag semester)
* 15–30.10.2018 (12 dagar semester)
Från den till semester berättigande perioden 1.4.2017–31.3.2018 återstår därefter
fem (5) dagar.
Vasa, 5.2.2018
Juha Silander
ekonomidirektör
Vasa kyrkliga samfällighet”

Ordförandes beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet godkänner ekonomidirektörens anhållan om 4 dagar
semester 7–11.5.2018, 16 dagar semester 16.7–6.8.2018, 1 dag semester
14.9.2018 och 12 dagar semester 15–30.10.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att gemensamma kyrkorådets ordförande fungerade som sekreterare.
Antecknas att ekonomidirektör Juha Silander avlägsnade sig från sammanträdet och
deltog inte i handläggningen av detta ärende (partsjäv).
Antecknas att förvaltningschef Emma Södergård avlägsnade sig från sammanträdet
och inte deltog i handläggningen av ärendet (jäv till följd av anställningsförhållande).
Enligt beslutsförslaget.
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Tjänsteinnehavares uppsägning av sitt tjänsteförhållande
Ärendet berett av: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Vaktmästare Anna Maija Kuoppala säger med ett brev daterat 24.1.2018 upp sitt
tjänsteförhållande från och med 1.8.2018 på grund av att hon går i pension (bilaga
3/29).

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet konstaterar att vaktmästare Anna Maija Kuoppala har
sagt upp sitt tjänsteförhållande från och med 1.8.2018 och att hennes
tjänsteförhållande upphör 31.7.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Tjänsteinnehavares uppsägning av sitt tjänsteförhållande
Ärendet berett av: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Fastighetschef Mikko Päällysaho säger med ett brev daterat 7.2.2018 upp sitt
tjänsteförhållande från och med 1.10.2018 på grund av att han går i pension (bilaga
4/30)

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet konstaterar att fastighetschef Mikko Päällysaho har sagt
upp sitt tjänsteförhållande från och med 1.10.2018 och att hans tjänsteförhållande
upphör 30.9.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att fastighetschef Mikko Päällysaho avlägsnade sig från sammanträdet
och deltog inte i handläggningen av detta ärende (partsjäv).
Enligt beslutsförslaget.
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Tjänsteinnehavares uppsägning av sitt tjänsteförhållande
Ärendet berett av: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tjänsteinnehavaren som husmor vid Alskathemmets lägergård säger med ett brev
daterat 23.1.2018 upp sitt tjänsteförhållande från och med 1.1.2019 på grund av att
hon går i pension (bilaga 5/31).

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet konstaterar att Alskathemmets lägergårds husmor Lilian
Norrgård har sagt upp sitt tjänsteförhållande från och med 1.1.2019 och att hennes
tjänsteförhållande upphör 31.12.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Köksväsendet som genomförare av minnesstunder och andra familjehögtider i Lillkyro
stadsdel
Ärendet berett av: chefen för köksväsendet Tiina Ravimo, tfn 044 4808 430
I Lillkyro församling har man traditionellt ordnat minnesstunder och andra
familjehögtider med hjälp av församlingens egen husmor, som en såld tjänst. I
stadskärnans område i Vasa har motsvarande verksamhet inte förverkligats, utan
köksväsendet har endast fungerat som intern tjänsteproducent.
På grund av vattenskadorna i Lillkyro församlingshem har minnesstunder och andra
familjehögtider nu när Lillkyro församlingssal varit ur bruk hållits i Savilahti-huset,
med tjänster som köpts utifrån av de anhöriga.
Kyrkoherden i Lillkyro församling har framfört ett önskemål om att kyrkliga
samfälligheten igen, efter att det nya församlingshemmet i Lillkyro är klart sommaren
2018, skulle kunna erbjuda husmorstjänster åt församlingsmedlemmarna när de så
önskar.
Tanken är att den av kyrkliga samfälligheten anställda husmor-städaren i Lillkyro
skulle kunna ordna serveringar vid minnesstunder och andra familjehögtider, vid de
tillfällen när församlingsmedlemmarna skulle vilja köpa tjänsten direkt av
församlingen. För församlingsmedlemmarna skulle naturligtvis möjligheten att ordna
serveringar också med utomstående cateringsföretagare bevaras.
Vid de tillfällen då församlingsmedlemmarna väljer församlingen som arrangör för
serveringen kommer husmor-städaren överens med kunderna om detaljerna som
anknyter till serveringen. Samtidigt berättar kunden varifrån denne vill att matvarorna
skaffas. Husmodern gör till den aktuella matbutiken en beställning som kunden
betalar. Butiken levererar de köpta livsmedlen direkt till köket och av livsmedlen
förbereder husmodern det som man kommit överens om att ska serveras.
Lokalhyran samt avgifterna för bordsdukar bestäms enligt gemensamma
kyrkorådets godkända prislista över bruksavgifter för lokaler. Dessutom debiteras för
ordnande av serveringen lönekostnader för husmodern och för eventuella andra
arbetstagare som behövs vid tillställningen. I lönekostnaderna beaktas bikostnader
som hör till löneutbetalningen samt eventuella kvällstillägg och söndags/helgersättningar. Prislistan över köksväsendets tjänster i Lillkyro presenteras i
bilaga 6/32.
Serveringstjänster kan erbjudas åt församlingsmedlemmarna året runt, borträknat
julimånad, på grund av såväl semesterarrangemang som resursbehov vid
köksväsendets andra verksamhetsenheter.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. man erbjuder församlingsmedlemmarna möjlighet att köpa serveringstjänster i
kyrkliga samfällighetens lokaler på Lillkyro stadsdels område från och med
1.9.2018.
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2. avgifter för husmorstjänster och tjänster av annan personal inom köksväsendet
bestäms enligt prislistan över köksväsendets tjänster i Lillkyro (bilaga 6/32).
3. kunden betalar de kostnader som uppstår för livsmedel, blommor och andra
anskaffningar direkt till de valda butikerna.
4. serveringstjänster erbjuds året runt, borträknat julimånad.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-4.
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Indragning av tjänsten som husmor i Lillkyro församling
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Med ett tjänsteförhållande avses en offentligrättslig anställning där kyrkliga
samfälligheten är arbetsgivare och tjänsteinnehavaren är den som utför arbetet.
Endast i ett tjänsteförhållande kan man använda offentlig makt, vilket betyder att
man fattar förvaltningsbeslut som är delegerade av gemensamma kyrkorådet.
Ett
anställningsförhållande
regleras
av
arbetsavtalslagen.
Ett
arbetsavtalsförhållande är till sin karaktär ett privaträttsligt rättsförhållande, som
grundar sig på det avtal som ingåtts mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Ett
behörigt förvaltningsorgan eller en behörig tjänsteinnehavare1 beslutar om vad som
utgör den uppgiftshelhet som ska skötas i arbetsavtalsförhållandet. Inom Vasa
kyrkliga samfällighet beslutar gemensamma kyrkorådet om anställningen av
arbetstagare till anställningsförhållanden som gäller tillsvidare. Ekonomidirektören
har delegerats beslutanderätt att inom ramen för anslagen anställa en tidsbestämd
tjänsteinnehavare eller arbetstagare för högst ett år och besluta om avlöningen
(reglementet för gemensamma kyrkorådet, 11 § punkt 6). Fastighetschefen och
chefen för begravningsväsendet har delegerats beslutanderätt att anställa personal
i arbetsavtalsförhållanden för fastighetsväsendet/begravningsväsendet för högst sex
månader och besluta om avlöningen (reglementet för gemensamma kyrkorådet 13
§ 2 punkten och 14 § 2 punkten).
Ett tjänsteförhållande gäller tills det dras in, men ett arbetsavtalsförhållande gäller
bara under arbetsavtalsförhållandets tid.
Av alla tjänsteinnehavare förutsätts medlemskap i kyrkan och konfirmation.
Medlemskap i kyrkan och konfirmation förutsätts av de anställda i
arbetsavtalsförhållanden med arbetsuppgifter som har samband med
gudstjänstlivet, diakonin, fostran, undervisning eller själavård eller om det i övrigt på
grund av arbetsuppgifternas art är motiverat att förutsätta medlemskap i kyrkan
(kyrkolagen 6 kap. 13 §).
Enligt reglementet för gemensamma kyrkorådet (fastställt av domkapitlet i Lappo stift
8.2.2017) har beslutanderätt delegerats åt ekonomidirektören, förvaltningschefen,
fastighetschefen och chefen för begravningsväsendet, men inte åt andra
tjänsteinnehavare inom kyrkliga samfälligheten. Av den här orsaken är det i
fortsättningen skäl att dra in tjänster och i stället för dem anställa nya arbetstagare
till arbetsförhållanden.
Tjänsten som husmor i Lillkyro församling med grundlön enligt kravgrupp 401 i
KyrkTAK har varit obesatt sedan 1.5.2014.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att
tjänsten som husmor i Lillkyro församling dras in från och med 1.5.2018.

1

Anetjärvi, Jakobsson, Seurakunnan henkilöstöhallinto, Edita, 3. uudistettu painos, s. 35–36
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Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.
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Ledigförklarande av ett arbetsavtalsförhållande som husmor-städare i Lillkyro församling
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tjänsten som husmor i Lillkyro församling har varit obesatt sedan 1.5.2014. En
husmor-städare i ett arbetsavtalsförhållande kommer att rekryteras under våren med
anledning av att det nya församlingshemmet tas i bruk.
Chefen för köksväsendet har utgående från de instruktioner för husmödrar som nu
är i ett tjänsteförhållande gjort en arbetsbeskrivning för husmor-städaren.
Arbetsuppgifternas huvudsakliga innehåll är bland annat att ansvara för serveringar
som hålls i församlingsutrymmen, delta i köksverksamheten, ge anvisningar och
handledning åt frivilliga, samarbeta med intressegrupper, ansvara ekonomiskt för
Lillkyro församlingshems råvaruanskaffningar till köket, granska räkningarna för
livsmedelsanskaffningarna och skicka dem utan dröjsmål till ekonomikontoret, sköta
om faktureringen, ansvara för församlingshemmets köksmaskiner, kökets
inventarier, serviser och textilier och även se till att bordsdukar och handdukar förs
till tvättning, ta hand om församlingshemmets underhållsstädning samt i samarbete
med chefen för köksväsendet göra upp arbetslistor för Lillkyro församlingshems
kökspersonal och planera behovet av annan kökspersonal.
Till det aktuella arbetsavtalsförhållandet som husmor-städare kan en person väljas
som hör till en evangelisk-luthersk församling och är konfirmerad, som har en
kockexamen eller examen för kock i storhushåll och som anses ha tillräcklig praktisk
erfarenhet i yrkesuppgifterna eller har en förmansexamen inom hotell- och
restaurangbranschen samt har goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.
Församlingshemmet som finns i Lillkyro används huvudsakligen av Lillkyro
församling och dess församlingsmedlemmar. Enligt språkstadgan 3 § krävs av
personer vars arbetsuppgifter omfattar betjäning av externa kunder god förmåga att
i tal och skrift använda det andra inhemska språket, men av särskilt skäl kan
språkkunskapskravet fastställas avvikande från huvudprinciperna i språkstadgan.
Med beaktande av att Lillkyro församlings församlingsmedlemmar i huvudsak
betjänas endast på finska, är det skäl att avvika från principen att det av
ifrågavarande arbetstagare krävs kunskaper i svenska.
Arbetsgruppen som bereder valet samlas 10.4.2018 kl. 10.00–11.30 och 12.4.2018
kl. 10.00–14.00 och gemensamma kyrkorådet gör sitt valbeslut 26.4.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.

ledigförklara ett tillsvidaregällande anställningsförhållande som husmor-städare
så att ansökningstiden är 19.3–6.4.2018.

2.

ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen och Vasabladet
18.3.2018 samt på kyrkliga samfällighetens anslagstavla för offentliga
meddelanden.
På
internet
publiceras
ansökningsannonsen
via
rekryteringsprogrammet KirkkoHR på Sakastis offentliga hemsida, på TEtjänsters hemsida (tidigare Mol.fi) samt på hemsidan Oikotie.fi.
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Ansökningsannonsen publiceras också på Vasa kyrkliga samfällighets
nättjänster.
3.

till arbetsavtalsförhållandet är en sådan person behörig som är medlem och
konfirmerad i den evangelisk lutherska kyrkan och som har
a. kockexamen eller examen för kock i storhushåll och som anses ha tillräcklig
praktisk erfarenhet i yrkesuppgifterna, eller
b. förmansexamen inom hotell- och restaurangbranschen, samt god muntlig
och skriftlig förmåga i finska.

4.

husmor-städarens regelbundna fulla arbetstid i arbetstidsperioden är 38 h 45
min (100 %).

5.

husmor-städarens huvudsakliga arbetsplats är Lillkyro församlingshem.

6.

lönen för arbetsförhållandets bestäms enligt kravgrupp 401.

7.

tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja chefen för
fastighetsväsendet, förvaltningschefen samt två förtroendevalda, av vilka den
ena fungerar som arbetsgruppens ordförande. Förvaltningschefen fungerar
som arbetsgruppens sekreterare och sammankallare.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att Hannu Härö föreslog att han och Mariia Nuuja väljs till arbetsgruppens
medlemmar.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med punkterna 1-6 samt valt chefen för köksverksamheten,
förvaltningschefen, Hannu Härö och Mariia Nuuja till medlemmar i valarbetsgruppen.
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Anställning av en tidsbestämd tjänstledighetsvikarie som vaktmästare-städare
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Gemensamma kyrkorådet beviljade 29.8.2017 vaktmästare-städare Maria ProsiKivistö oavlönad tjänstledighet för tiden 29.8.2017–22.2.2019, ämnad för
studieledighet enligt lagen om studieledighet. Lönen för det aktuella
tjänsteförhållandet bestäms enligt kravgrupp 401 i KyrkTAK.
Chefen för fastighetsväsendet föreslår att Jouni Lönn, som arbetar i en tidsbestämd
anställning som fastighetsbiträde inom fastighetsväsendet, anställs som
tjänsteinnehavare Maria Prosi-Kivistös vikarie som vaktmästare-städare för kyrkliga
samfällighetens aktielägenheter. Jouni Lönns nuvarande tidsbestämda arbetsavtal
upphör 3.3.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. anställa Jouni Lönn som tjänsteinnehavare Maria Prosi-Kivistös vikarie som
vaktmästare-städare för kyrkliga samfällighetens aktielägenheter för tiden 4.3.2018–
22.2.2019.
2. lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt kravgrupp 401.
3. den regelbundna arbetstiden är 38 h 45 min (100 %).
4. den huvudsakliga arbetsplatsen för tjänsteinnehavare Maria Prosi-Kivistös vikarie är
Skolhusgatan 26-28 *, men vid behov också andra fastigheter inom kyrkliga
samfälligheten.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med punkterna 1-4 i beslutsförslaget.
* Gamla Vasa prästgård (korrigering av skrivfel 22.2.2018)
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Anställning av en kokerska i ett arbetsavtalsförhållande till Skolhusgatan
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 480 84 10
Chefen för köksväsendet föreslår att Teemu Sippola anställs i ett tillsvidaregällande
arbetsavtalsförhållande som kokerska vid Skolhusgatans kök från och med
6.3.2018.
Teemu Sippola har börjat som kokerska vid Skolhusgatans kök 2.5.2016. Hans
tidsbestämda arbetsavtal har fortsatt på tjänstemannabeslut av fastighetschefen och
på beslut av gemensamma kyrkorådet. Teemu Sippola har gett arbetsgivaren en
kopia på examensbetyget som kock samt en kopia på statsförvaltningens språkintyg,
som visar att hann har nöjaktiga muntliga kunskaper i svenska.
Det aktuella rekryteringsbehovet grundar sig på att Tiina Ravimo, med vilken man
har slutit ett tillsvidaregällande arbetsavtalsförhållande som kokerska på
Skolhusgatan, har valts till tjänsteförhållandet som chef för köksväsendet.
Chefen för köksväsendet anser det vara motiverat att grundlönen för kokerskan vid
Skolhusgatans kök bestämd enligt kravgrupp 401.
Arbetsförhållandet behöver inte ledigförklaras offentligt. I den offentliga förvaltningen
är det ändå bra att enligt förvaltningens offentlighetsprincip samt likställighetsprincip
(jämlikhet) och objektivitetsprincip (opartiskhet) huvudsakligen följa samma
tillvägagångssätt som när en tjänst tillsätts. När man anställer någon till ett
anställningsförhållande är det ändå möjligt att med övervägande av
ändamålsenligheten göra annorlunda. Om till exempel ett tidsbestämt
arbetsavtalsförhållande har skötts av en person, med vars arbete arbetsgivaren är
nöjd,
kan
ifrågavarande
person
anställas
till
ett
stadigvarande
anställningsförhållande utan ansökningsförfarande. På det här sättet kan
arbetsgivarens fördel ställas framför förvaltningens öppenhet.2
Inom köksväsendet är man nöjd med Teemu Sippolas arbete och Teemu Sippola
har praktisk erfarenhet av yrkesuppgifterna, yrkesexamen som kock samt det
språkintyg som krävs för arbetet (förmåga att förstå och använda svenska).
Enligt Vasa kyrkliga samfällighets språkstadga 2 § indelas den språkkunskap som
krävs av personal i arbetsavtalsförhållanden i tre klasser. III klassen är förmåga att
förstå och använda finska och svenska språken. Av den personal som inte är i en
ledande eller därmed jämförbar ställning eller personer vars arbetsuppgifter omfattar
betjäning av interna kunder krävs språkkunskap enligt klass III.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.

2

anställa Teemu Sippola till arbetsavtalsförhållandet som kock tillsvidare från
och med 6.3.2018, på grund av hans lämplighet för uppgiften, på det villkor att
gemensamma kyrkorådets beslut 25.1.2018 § 9 har vunnit laga kraft 6.3.2018.

Seurakunnan henkilöstöhallinto, Sari Anetjärvi, Marja Jakobsson, Edita, 2017, s. 66
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2.

Teemu Sippolas huvudsakliga arbetsplats är Skolhusgatans kök, men vid
behov också andra fastigheter inom kyrkliga samfälligheten.

3.

lönen för anställningsförhållandet bestäms enligt kravgrupp 401.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslagets punkt 1-3.
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Anmälningsärenden
-

Protokoll 1/24.1.2018 från församlingsrådet i Lillkyro församling

-

Protokoll 2/7.2.2018 från församlingsrådet i Lillkyro församling

-

Kyrkostyrelsens cirkulär + bilaga 1/17.1.2018
Församlingsval år 2018

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 2/30.1.2018
Samarbete mellan församlingen och kommunen inom småbarnspedagogiken

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet och gemensamma kyrkorådet sjöng psalm 275
ur svenska psalmboken.
Anvisningar för rättelseyrkande i bilaga 7/38.
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