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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 16.3.2018.

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

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att före mötets egentliga öppnande så gratulerades Erkki Teppo med anledning
av hans födelsedag.
Antecknas att ordförande höll en andakt.
Enligt beslutsförslaget.

Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:
Två protokolljusterare väljs. Olli Autio och Maj-Britt Anderssén står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Tiina Mäki och Olli Autio valdes till protokolljusterare.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Gemensamma kyrkorådet beslöt att förutom de ärenden som fanns på föredragningslistan
även behandla ärendena 64-65 (försäljning av strandtomt 499-458-4-4 och 499-4584-7).

Fastighetsdirektionens protokoll 1/2018
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Fastighetsdirektionens protokoll 1/28.2.2018 läggs fram.

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

Protokoll 1/2018 från direktionen för familjerådgivningscentralen
Protokoll 1/5.3.2018 från direktionen för familjerådgivningscentralen läggs fram.

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

Reglementskommitténs protokoll 1/2018
Reglementskommitténs protokoll 1/20.2.2018 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Styrgruppens protokoll 1/2018
Styrgruppens protokoll 1/14.2.2018 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Protokoll om förhandlingar på lokal nivå 1/2018
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Protokoll om förhandlingar på lokal nivå 1/31.1.2018 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Anställning av övervaktmästare i tjänsteförhållande vid Trefaldighetskyrkan
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 15.6.2017 § 142
Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 § 18
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.
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Gemensamma kyrkorådets beslut:
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
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samfällighetens anslagstavla. På internet publiceras ansökningsannonsen via ett
rekryteringsprogram på Sakastis offentliga hemsida, på Vasa kyrkliga samfällighets
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.

Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 47 Anställning av övervaktmästare i tjänsteförhållande vid
Trefaldighetskyrkan
Tjänsten har sökts av 10 personer, sammandrag över de sökande i bilaga 1/47.
Arbetsgruppen som bereder valet har intervjuat fem sökande. Arbetsgruppens
redogörelser finns i bilaga 2/47.
Enligt instruktionen för Trefaldighetskyrkans övervaktmästare (fastställd i gemensamma
kyrkorådet
26.3.2002)
anställer
och
avskedar
gemensamma
kyrkorådet
tjänsteinnehavaren som övervaktmästare efter att det fått utlåtanden från församlingarnas
församlingsråd.
Sekreteraren för arbetsgruppen som bereder valet har bett om utlåtanden från
församlingsråden (bilagorna 3-5/47) och samtidigt gett dem arbetsgruppens redogörelser.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
1. Gemensamma kyrkorådet beslutar utgående från arbetsgruppens redogörelser 2/2018 att
anställa elmontör Ville Helin till det tillsvidaregällande tjänsteförhållandet som
övervaktmästare i Trefaldighetskyrkan.
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2. Valbeslutet är villkorligt och bekräftas när den som valts har visat ett godtagbart läkarintyg.
3. Dagen när tjänsteförhållandet inleds avtalas separat.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat enligt beslutsförslagets punkt 1-3.
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Indragning av tjänsten som husmor vid Alskathemmets lägergård
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Alskathemmets lägergårds nuvarande husmors tjänsteförhållande upphör 31.12.2018,
men när man tar i beaktande hennes semester som hon tar ut under hösten har hon sin
sista arbetsdag 30.9.2018.
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 § 6 punkten).
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 anställa nya arbetstagare till arbetsförhållanden.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige beslutar:
1. att tjänsteförhållandet (kravgrupp 402) som husmor vid Alskathemmets lägergård dras
in från och med 1.1.2019 och att

1

Anetjärvi, Jakobsson, Seurakunnan henkilöstöhallinto, Edita, 3. uudistettu painos, s. 35–36
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2. konstatera att instruktionen för tjänsten som husmor vid Alskathemmets lägergård,
som gemensamma kyrkorådet har godkänt 10.10.1996, upphör att gälla.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat enligt beslutsförslagets punkt 1-2.
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Ledigförklarande av arbetsavtalsförhållandet som husmor vid Alskathemmets lägergård
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Chefen för köksväsendet har utgående från den nu gällande instruktionen för tjänsten som
husmor gjort en arbetsbeskrivning för husmodern. Arbetsuppgifternas huvudsakliga
innehåll är bland annat att leda köksverksamheten inom lägergårdens köksväsende,
samarbeta med intressegrupper, ansvara för råvaruanskaffningar till lägergårdens kök,
granska räkningarna för livsmedelsanskaffningarna, ansvara för kökets maskiner,
inventarier och serviser, ansvara för textilier, sköta om städningen av köket samt i
samarbete med lägergårdsföreståndaren och chefen för köksväsendet göra arbetslistor för
lägergårdens kökspersonal samt planera det övriga behovet av kökspersonal.
Till det aktuella arbetsavtalsförhållandet som husmor kan en person anställas som hör till
en evangelisk-luthersk församling och 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 svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska.
Arbetsgruppen som bereder valet sammanträder 22.5.2018 kl. 09.00–11.00 och 25.5.2018
kl. 10.00–15.30. Gemensamma kyrkorådet beslutar vem som anställs 14.6.2018. Avsikten
är att den nya husmodern kunde börja 1.9.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag;
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.

ledigförklara det tillsvidaregällande arbetsavtalsförhållandet som husmor så att
ansökningstiden är 4.5–18.5.2018 kl. 16.00.

2.

ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna Pohjalainen och Vasabladet
29.4.26.5.*2018 (*korrigering 27.3.2018) och i tidningarna Kotimaa och Kyrkpressen
26.4.3.5.*2018 samt på kyrkliga samfällighetens anslagstavla för offentliga
meddelanden.
På
internet
publiceras
ansökningsannonsen
via
rekryteringsprogrammet KirkkoHR på Sakastis offentliga hemsida, på TE-tjänsters
hemsida (tidigare Mol.fi) samt på hemsidan Oikotie.fi. Ansökningsannonsen
publiceras också på Vasa kyrkliga samfällighets nättjänster.

3.

till arbetsavtalsförhållandet är en sådan person behörig som är medlem 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 goda muntliga och
skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska.

4.

husmoderns regelbundna fulla arbetstid i en arbetstidsperiod är 38 h 45 min (100 %)
per vecka.

5.

husmoderns huvudsakliga arbetsplats är Alskathemmets lägergård, men vid behov
också andra fastigheter inom kyrkliga samfälligheten.

6. lönen för arbetsavtalsförhållandet bestäms enligt kravgrupp 402.
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7.

tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja chefen för köksväsendet,
förvaltningschefen och Vasa svenska församlings ledande ungdomsarbetsledare
samt två förtroendevalda. Förvaltningschefen fungerar som arbetsgruppens
sekreterare och sammankallare.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att Maj-Britt Anderssén föreslog att Christel Lax väljs till valarbetsgruppen.
Antecknas att ordförande föreslog att Tuulikki Kouhi väljs till valarbetsgruppen.
Ordförande konstaterade att gemensamma kyrkorådet beslutat i enlighet med
beslutsförslagets punkt 1-6 samt valt chefen för köksväsendet, förvaltningschefen (valdes
till arbetsgruppens sekreterare och sammankallare), Vasa svenska församlings ledande
ungdomsarbetsledare, Christel Lax och Tuulikki Kouhi till arbetsgruppen som berder valet.
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Ändring av instruktionen för tjänsten som chef för begravningsväsendet
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 98
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 98 Ändring av instruktionen för tjänsten som
chef för begravningsväsendet
Chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors föreslår att instruktionen för tjänsten som
parkchef uppdateras.
Gemensamma kyrkorådet har godkänt den nu gällande instruktionen för tjänsten som
parkchef 16.1.1985. Genom beslut av gemensamma kyrkorådet 29.1.2004 ändrades
tjänstebenämningen till chef för begravningsväsendet. Instruktionen för tjänsten som
parkchef i Vasa ev. luth. församlingar har däremot inte till dessa delar ändrats
(kompletterande material).
Behörighetsvillkor
Behörighetsvillkoren i nuvarande instruktion är följande:
-

parkchefen ska illhöra den evangelisk-lutherska kyrkan och vara känd för ett nyktert,
redbart och kristligt leverne.

-

parkchefen ska ha hortonomexamen eller någon annan lämplig utbildning och
erfarenhet.

-

parkchefen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket
och nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra.
Chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors har till reglementskommittén tagit fram ett
utkast till uppdaterad instruktion. Reglementskommittén har behandlat ärendet
20.9.2016 § 9 och 18.4.2017 § 2.

Reglementskommittén föreslår gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ändrar
behörighetsvillkoren enligt följande:
-

Till chef för begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet kan väljas en medlem i
evangelisk-lutherska kyrkan som är konfirmerad och som har en för tjänsten lämplig
högskoleexamen eller en för tjänsten lämplig yrkeshögskoleexamen (YH), kännedom
om tjänstens uppgiftsområde samt chefs- och ledningsförmåga som visats i praktiken.

-

Dessutom ska chefen för begravningsväsendet har goda muntliga och skriftliga
kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper
i det andra (språkintyg).

För språkkravens del motiverar reglementskommittén dem med att språkkraven för chefen
för köksverksamheten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena språket och
nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Det är motiverat att kräva
även skriftliga färdigheter på grund av de arbetsuppgifter som chefen för
begravningsväsendet har.
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Uppgifter
De arbetsuppgifter som anges i 3 § i instruktionen (bilaga 1/98) har uppdaterats så att de
överensstämmer med chefens nuvarande arbetssituation.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar
1. godkänna och fastställa § 2–6 i den nya instruktionen för tjänsten som chef för
begravningsväsendet (bilaga 1/98).
2. konstatera att instruktionen för tjänsten som parkchef i Vasa ev. luth. församlingar från
16.1.1985 upphör att gälla.
3. föreslå gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna
behörighetsvillkoren i 1 § i instruktionen för tjänsten som chef för begravningsväsendet
(bilaga 1/98).

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Gemensamma kyrkorådet konstaterade att enligt kyrkoordningen 6:4 a § är huvudregeln
den att av den personal för vilken högskoleexamen anges som behörighetsvillkor förutsätts
hos en tvåspråkig myndighet utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetsspråket
inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det
andra språket. Avvikelse kan göras från dessa behörighetsvillkor genom en instruktion eller
språkstadga, om arbetsuppgifterna förutsätter det eller om fördelningen hos myndigheten
av arbetsuppgifter som förutsätter att olika språk används, tillåter det eller det finns andra
särskilda skäl för att avvika från villkoren.
Enligt kyrkolagens tredje kapitel femte paragraf i tredje momentet är en kyrklig samfällighet
tvåspråkig, om församlingar med olika språk eller minst en tvåspråkig församling hör till
den.
Majoritetsspråket i en kyrklig samfällighet bestäms enligt flertalets språk bland de
medlemmar som har antecknats som närvarande i de församlingar som hör till den kyrkliga
samfälligheten.
Gemensamma kyrkorådet beslutade enhälligt att återremittera ärendet för
tilläggsutredningar. Utredas bör huruvida språkkraven i tjänsteinstruktionen är skäliga och
om reglementskommittén föreslår för gemensamma kyrkorådet att det är skäl att frångå
från kyrkoordningens huvudregel om språkkrav så ska förslaget motiveras.

Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 50
Reglementskommittén har på sitt sammanträde 20.2.2018 beslutat att framföra följande
motiveringar till gemensamma kyrkorådet:
Är de föreslagna språkkraven skäliga?
Reglementskommittén anser att de här språkkraven är skäliga eftersom vi i rekryteringen
vill kunna anställa den till helheten sett bästa möjliga sökanden genom att ta i beaktande
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alla behörighetskrav, inte bara språkkraven. Att få ett språkintyg med utmärkta kunskaper
är mycket krävande för en person vars modersmål är det andra inhemska språket.
Språkkraven får inte vara det som avgör vem vi ska välja i rekryteringen. För att förhindra
att vi begränsar rekryteringspotentialen på den här grunden har reglementskommittén
fortsatt sin praxis från år 1985, enligt vilken man inte har ställt olika krav på
språkkunskaperna i något av nationalspråken.
Motiveringar till att avvika från kyrkoordningens huvudregel om språkkrav
-

Den instruktion som nu gäller är från år 1985 och i den har man inte gjort skillnad på
språkkraven i majoritetsspråket och minoritetsspråket. Från behandlingen när den
gamla instruktionen för det ifrågavarande tjänsteförhållandet godkändes saknas
beredningens motiveringar för varför man har beslutat att språkkraven bör vara öppna
på så sätt att man inte gör skillnad på språkkraven i finska och svenska.

-

I kyrkoordningen 6 kap. 4 a § föreskrivs det att avvikelse kan göras från kraven på
utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska om 3) det finns andra
särskilda skäl för att avvika från villkoren.

-

En motivering till att med stöd av andra särskilda skäl avvika från huvudregeln kunde
vara att i kyrkolagen 3 kap. 8 § föreskrivs det, att inom den kyrkliga förvaltningen iakttas
i tillämpliga delar vad som i språklagen föreskrivs om språkliga rättigheter samt om
främjande av språkliga rättigheter. I språklagen 8 kap. 35 § föreskrivs följande: ”Det
allmänna skall i enlighet med grundlagen tillgodose landets finskspråkiga och
svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.”
Vasa och dess omgivning är ett starkt tvåspråkigt område och det är sannolikt att denna
tvåspråkiga verksamhetsmiljö förstärks i Vasa kyrkliga samfällighet de kommande
åren. Med hänvisning till föreskriften i kyrkolagen 3 kap. 8 § gällande främjande av
språkliga rättigheter anser reglementskommittén det vara motiverat att 1) man
fortsätter med den praxis som har gällt i Vasa kyrkliga samfällighet, enligt vilken man
inte ställer olika krav på språkkunskaperna i nationalspråken och 2) det högre kravet
sänks från utmärkta till goda språkkunskaper.

Reglementskommittén ansåg det vara bra att till behörighetsvillkoren tillägga ”kännedom
om tjänstens uppgiftsområde, miljöplanering,
byggande och underhåll av
trädgårdsområden..”

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1

godkänna och fastställa den nya instruktionen §§ 2–6 för tjänsten som chef för
begravningsväsendet som finns i bilaga 6/50.

2

konstatera att instruktionen för tjänsten som parkchef i Vasa ev. luth. församlingar från
16.1.1985 upphör att gälla.

3

föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna
behörighetskraven i 1 § i instruktionen för tjänsten som chef för begravningsväsendet
som finns i bilaga 6/50.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
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Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Under diskussionen föreslog Erkki Teppo, understödd av Maj-Britt Anderssén, att till 1 § i
tjänstens instruktion skulle göras följande tillägg: ”...tillräckligt ansedd praktisk erfarenhet
och...” Som motivering nämnde Erkki Teppo att detta i rekryteringen ger en rättre bild av
tjänstens krav än ursprungsformuleringen.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat enligt punkt 1 kompletterad med det av Erkki Teppo gjorda tillägget samt i enlighet
med förvaltningschefens beslutsförslag punkt 2 och 3.
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Ändring av instruktionen för tjänsten som fastighetschef
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 99
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 99 Ändring av instruktionen för tjänsten som
fastighetschef
Fastighetschef Mikko Päällysaho föreslår att instruktionen för tjänsten som fastighetschef
uppdateras (kompletterande material).
Gemensamma kyrkorådet har godkänt den nu gällande instruktionen för tjänsten som
fastighetschef 11.5.1993.
Behörighetsvillkor
Behörighetsvillkoren i nuvarande instruktion är följande:
-

fastighetschefen ska ha ingenjörsexamen vid tekniskt instituts studielinje för
husbyggnad samt tillräcklig erfarenhet av praktisk byggnadsverksamhet och skötsel av
fastigheter eller teknikerexamen vid tekniskt instituts studielinje för husbyggnad samt
god erfarenhet av praktisk byggnadsverksamhet och skötsel av fastigheter.

-

fastighetschefen ska tillhöra den evangelisk-lutherska kyrkan och vara känd för ett
nyktert, redbart och kristligt leverne.

-

Tjänsteinnehavaren skall ha fullständig skriftlig och muntlig kunskap i det ena
inhemska språket och god muntlig förmåga i det andra (gem. kfm. 3.12.1992).

Fastighetschef Mikko Päällysaho har till reglementskommittén gjort ett utkast till
uppdaterad instruktion. Reglementskommittén har behandlat ärendet 20.9.2016 § 10 och
18.4.2017 § 3.
Reglementskommittén föreslår gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ändrar
behörighetsvillkoren enligt följande:
-

Till fastighetschef i Vasa kyrkliga samfällighet kan väljas en medlem i evangelisklutherska kyrkan som är konfirmerad och som har en för tjänsten lämplig
högskoleexamen eller en för tjänsten lämplig yrkeshögskoleexamen (YH), kännedom
om tjänstens uppgiftsområde samt chefs- och ledningsförmåga som visats i praktiken.

-

Dessutom ska fastighetschefen ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena
inhemska språket och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra (språkintyg).
För språkkravens del motiverar reglementskommittén dem med att språkkraven för chefen
för köksverksamheten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena språket och
nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. Det är motiverat att kräva
även skriftliga färdigheter på grund av de arbetsuppgifter som fastighetschefen har.
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Uppgifter
De arbetsuppgifter som anges i 3 § i instruktionen (bilaga 2/99) har uppdaterats så att de
överensstämmer med fastighetschefens nuvarande arbetssituation.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar
1. godkänna och fastställa § 2–6 i den nya instruktionen för tjänsten som fastighetschef
(bilaga 2/99).
2. konstatera att instruktionen för tjänsten som fastighetschef från 11.5.1993 upphör att
gälla.
3. föreslå gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna
behörighetsvillkoren i 1 § i instruktionen för tjänsten som fastighetschef (bilaga 2/98).

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Gemensamma kyrkorådet konstaterade att enligt kyrkoordningen 6:4 a § är huvudregeln
den att av den personal för vilken högskoleexamen anges som behörighetsvillkor förutsätts
hos en tvåspråkig myndighet utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i majoritetsspråket
inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det
andra språket. Avvikelse kan göras från dessa behörighetsvillkor genom en instruktion eller
språkstadga, om arbetsuppgifterna förutsätter det eller om fördelningen hos myndigheten
av arbetsuppgifter som förutsätter att olika språk används, tillåter det eller det finns andra
särskilda skäl för att avvika från villkoren.
Enligt kyrkolagens tredje kapitel femte paragraf i tredje momentet är en kyrklig samfällighet
tvåspråkig, om församlingar med olika språk eller minst en tvåspråkig församling hör till
den.
Majoritetsspråket i en kyrklig samfällighet bestäms enligt flertalets språk bland de
medlemmar som har antecknats som närvarande i de församlingar som hör till den kyrkliga
samfälligheten.
Gemensamma kyrkorådet beslutade enhälligt att återremittera ärendet för
tilläggsutredningar. Utredas bör huruvida språkkraven i tjänsteinstruktionen är skäliga och
om reglementskommittén föreslår för gemensamma kyrkorådet att det är skäl att frångå
från kyrkoordningens huvudregel om språkkrav så ska förslaget motiveras.

Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 51
Reglementskommittén har på sitt sammanträde 20.2.2018 beslutat att framföra följande
motiveringar till gemensamma kyrkorådet:
Är de föreslagna språkkraven skäliga?
Reglementskommittén anser att de här språkkraven är skäliga eftersom vi har sänkt kravet
på utmärkta (fullkomliga) språkkunskaper till goda språkkunskaper av den orsaken, att vi i
rekryteringen vill kunna anställa den till helheten sett bästa möjliga sökanden genom att ta
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i beaktande alla behörighetskrav, inte bara språkkraven. Att få ett språkintyg med utmärkta
kunskaper är mycket krävande för en person vars modersmål är det andra inhemska
språket. Språkkraven får inte vara det som avgör vem vi ska välja i rekryteringen. För att
förhindra att vi begränsar rekryteringspotentialen på den här grunden har
reglementskommittén 1) fortsatt med praxisen, enligt vilken man inte har ställt olika krav
på språkkunskaperna i något av nationalspråken och 2) sänkt det högsta kravet från
utmärkta till goda språkkunskaper samt sänkt goda muntliga kunskaper till nöjaktiga
muntliga kunskaper.
Motiveringar till att avvika från kyrkoordningens huvudregel om språkkrav
Den instruktion som nu gäller är från år 1985 och inte heller i den har man gjort skillnad på
språkkraven i majoritetsspråket och minoritetsspråket. Det samma gäller parkchefens
språkkrav i instruktionen från år 1985. Från behandlingen när den gamla instruktionen för
det ifrågavarande tjänsteförhållandet godkändes saknas beredningens motiveringar för
varför man har beslutat att språkkraven bör vara öppna på så sätt att man inte gör skillnad
på språkkraven i finska och svenska.
I kyrkoordningen 6 kap. 4 a § föreskrivs det att avvikelse kan göras från kraven på utmärkta
kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska om 3) det finns andra särskilda skäl
för att avvika från villkoren.
En motivering till att med stöd av andra särskilda skäl avvika från huvudregeln kunde vara
att i kyrkolagen 3 kap. 8 § föreskrivs det, att inom den kyrkliga förvaltningen iakttas i
tillämpliga delar vad som i språklagen föreskrivs om språkliga rättigheter samt om
främjande av språkliga rättigheter. I språklagen 8 kap. 35 § föreskrivs följande: ”Det
allmänna skall i enlighet med grundlagen tillgodose landets finskspråkiga och
svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.” Vasa
och dess omgivning är ett starkt tvåspråkigt område och det är sannolikt att denna
tvåspråkiga verksamhetsmiljö förstärks i Vasa kyrkliga samfällighet de kommande åren.
Med hänvisning till föreskriften i kyrkolagen 3 kap. 8 § gällande främjande av språkliga
rättigheter anser reglementskommittén det vara motiverat att 1) man fortsätter med den
praxis som har gällt i Vasa kyrkliga samfällighet, enligt vilken man inte ställer olika krav på
språkkunskaperna i nationalspråken och 2) det högre kravet sänks från utmärkta till goda
språkkunskaper.
Reglementskommittén ansåg det vara bra att till behörighetsvillkoren tillägga ”kännedom
om
tjänstens
uppgiftsområde,
byggnadsteknik
samt
planeringsoch
markanvändningsärenden..”

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. godkänna och fastställa den nya instruktionen §§ 2–6 för tjänsten som fastighetschef
som finns i bilaga 7/51.
2. konstatera att instruktionen för tjänsten som fastighetschef för Vasa ev. luth.
församlingar från 11.5.1993 upphör att gälla.
3. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna
behörighetskraven i 1 § i instruktionen för tjänsten som fastighetschef som finns i
bilaga 7/51.
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Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Under diskussionen föreslog Erkki Teppo, understödd av Maj-Britt Anderssén, att till 1 § i
tjänstens instruktion skulle göras följande tillägg: ”...tillräckligt ansedd praktisk erfarenhet
och...” Som motivering nämnde Erkki Teppo att detta i rekryteringen ger en rättre bild av
tjänstens krav än ursprungsformuleringen.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat enligt punkt 1 kompletterad med det av Erkki Teppo gjorda tillägget samt i enlighet
med förvaltningschefens beslutsförslag punkt 2 och 3.
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Ändring av reglementet för gemensamma kyrkorådet
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
På gemensamma kyrkorådets sammanträde 15.2.2018 konstaterades att det för tillfället
saknas en punkt som säger att gemensamma kyrkorådets ordförande har delegerats
beslutanderätt att bevilja ekonomidirektörens semestrar och utbytesledigheter. Det vore
mycket smidigare om den här beslutanderätten skulle vara delegerad åt gemensamma
kyrkorådets ordförande.
I lagen finns inga hinder för en sådan här ändring. I kyrkoordningen 6 kap. 8 § står det:
”Om inte något annat bestäms genom reglementen eller instruktioner beviljar
gemensamma kyrkorådet tjänstledighet, semester och fritid för alla tjänsteinnehavare i en
kyrklig samfällighet.” Det här betyder alltså att man kan avvika från den här huvudregeln.
I instruktionen för tjänsten som ekonomidirektör står det att ekonomidirektören är
underställd gemensamma kyrkorådet och därför har gemensamma kyrkorådet behandlat
ekonomidirektörens anhållanden om semester och utbytesledigheter.
Reglementskommittén behandlade ärendet på sitt sammanträde 20.2.2018 och föreslår för
gemensamma kyrkorådet att följande ändringar görs i reglementet för gemensamma
kyrkorådet:
Överföring av befogenhet
10 §
Gemensamma kyrkorådets ordförande avgör följande ärenden:
1. utse den kyrkliga samfällighetens representant till föreningars möten och till bolagsstämmor
och årsmöten i andra bolag än bostads- och fastighetsaktiebolag,
bevilja semester och utbytesledighet åt ekonomidirektören
11 §
Ekonomidirektören avgör följande ärenden, ifall ärendet inte har överlåtits åt annat organ eller annan
tjänsteinnehavare:
3. bevilja semester och utbytesledighet åt tjänsteinnehavare och arbetstagare inom den kyrkliga
samfälligheten,

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige, att
gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om följande ändringar på det sätt som framställs i
bilaga 8/52.
1. till paragraf 10 i reglementet för gemensamma kyrkorådet läggs punkt 2 till: ”bevilja
semester och utbytesledighet åt ekonomidirektören”
2. till paragraf 11, första momentet och tredje punkten i reglementet för gemensamma
kyrkorådet läggs till: ”och utbytesledighet”

Gemensamma kyrkorådets beslut:
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Enligt beslutsförslagets punkt 1 och 2.
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Fastställande av grundlönen för svenska församlingens kyrkoherde
Föredragande: gemensamma kyrkorådets vice ordförande Erik Sjöberg
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 28.9.2017 § 177
Gemensamma kyrkorådet 28.9.2017 § 177 Fastställande av grundlönen för svenska
församlingens kyrkoherde
Föredragande: gemensamma kyrkorådets vice ordförande Erik Sjöberg
Ärende: Fastställande av grundlönen för Mikael Forslund, kyrkoherde i svenska
församlingen, enligt lönesättningsgrupp K 30 i KyrkTak 2017 (4 436,60–5 545,74 euro) från
och med 1.2.2017.
Med motiveringen att uppgiften är krävande föreslår jag att kyrkoherde Mikael Forslunds
grundlön ska vara 4 700,00 euro/månad.
Förra kyrkoherden Tor-Erik Stores grundlön var 5 148,21 euro.
När en tjänsteinnehavare anställs fastställs grundlönen utgående från hur krävande,
mångsidig och ansvarsfull tjänsten är. Hur tjänsteinnehavaren behärskar yrket och
presterar i sitt arbete som helhet inverkar också. De tre första lönegrunderna är desamma
som under den föregående tjänsteinnehavarens tid. Däremot går det inte ännu att bedöma
hur tjänsteinnehavaren behärskar yrket och presterar i arbetet. Det kan i sin helhet
bedömas som lönegrund på nytt sex månader efter att tjänsteutövningen börjat.

Beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att grundlönen för kyrkoherde Mikael Forslund i
svenska församlingen är 4 700,00 euro/månad från och med 1.9.2017.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att kyrkoherde Mikael Forslund avlägsnade sig från sammanträdet och inte
deltog i ärendet p.g.a. jäv (partsjäv).
Antecknas att vice ordförande redogjorde för grunderna för sitt beslutsförslag:
-

Enligt KyrkTAK, bilaga 8 ska arbetsgivaren i fastställandet av grundlönen enligt
skalan i lönesättningsgruppen för en kyrkoherde bedöma uppgifternas kravnivå,
omfattning, och ansvar samt tjänsteinnehavarens yrkeskompetens och
arbetsprestationer. Enligt tillämpningsanvisningarna skall en församling när den
fastställer grundlönen agera på ett sporrande och ansvarsfullt sätt med beaktande
av både sin ekonomiska bärkraft och samfällighetens egna och kyrkans
lönepolitiska riktlinjer.

-

Kyrkoherde Mikael Forslunds föregångare kyrkoherde Tor-Erik Store hade tio års
erfarenhet av att fungera som kyrkoherde i Vasa svenska församling. Innan dess
fungerade kyrkoherde Store under många år som kyrkoherde i Kvevlax församling.
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-

Eftersom kyrkoherde Mikael Forslund har betydligt kortare arbetserfarenhet som
kyrkoherde i en församling av Vasa svenska församlings storlek än sin föregångare
och hans sakkunskap är inte på samma nivå som hos erfarna kyrkoherdar är det
skäligt att fastställa kyrkoherde Forslunds grundlön till ca 10 % mindre än sin
föregångares grundlön.

Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med vice ordförandens beslutsförslag enligt föredragarens nämnda
grunder.

Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 53
KyrkTAK, bilaga 8, Tjänstekollektivavtal om försök med ett lönesystem för högsta
ledningen i församlingarna, 3 § 2 mom.:
”Grundlönen för en ny tjänsteinnehavare bör bedömas på nytt efter sex månaders arbete
eller tjänsteutövning för att kontrollera att den står i rätt proportion till personens kompetens
och arbetsprestation och arbetsgivarens lönepolitiska riktlinjer. Se mom. 4, justering av
grundlönen under anställningsförhållandet.
När en församling fastställer grundlönen ska den agera på ett sporrande och ansvarsfullt
sätt med beaktande av både sin ekonomiska bärkraft och de egna och kyrkans
lönepolitiska riktlinjer.”
Svenska församlingens kyrkoherde Mikael Forslund började utöva tjänsten som
kyrkoherde 1.9.2017, så de sex månader som nämns i KyrkTAK uppfylldes 28.2.2018. I
det här skedet är det möjligt att bedöma kompetensen och arbetsprestationen i sin helhet
på nytt som grund för lönen. Forslunds nuvarande grundlön är 4 700,00 euro i månaden.
Efter sex månaders tjänsteutövning kan man konstatera att Mikael Forslund omsorgsfullt
har satt sig in i de uppgifter som hör till tjänsteutövningen och lyckats bra med dem. Det är
motiverat att höja Forslunds grundlön med 150,00 euro i månaden.

Gemensamma kyrkorådets vice ordförandes beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att grundlönen för svenska församlingens kyrkoherde
Mikael Forslund är 4 850,00 euro i månaden från och med 1.3.2018.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att kyrkoherde Mikael Forslund avlägsnade sig från sammanträdet och inte
deltog i ärendet p.g.a. jäv (partsjäv).
Antecknas att vice ordförande redogjorde för grunderna för sitt beslutsförslag.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med vice ordförandes beslutsförslag enligt vice ordförandes nämnda
grunder.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
22.3.2018
Sammantr. 22.3.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 25 / 55
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Den lokala justeringspotten i högsta ledningens lönesystem
Föredragande: gemensamma kyrkorådets vice ordförande Erik Sjöberg
Inom kyrkan uppnådde man resultat i löneförhandlingar 15.2.2018. Förhandlingsresultatet
följer den s.k. allmänna linjen när det gäller kostnadsnivån. Avtalsperioden enligt
förhandlingsresultatet är 1.2.2018–31.3.2020.
Enligt signaturprotokollet 2 § i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal 2018–2020 justeras
från 1.4.2018 grundlönen för de tjänsteinnehavare och arbetstagare som har full arbetstid
och som omfattas av det allmänna lönesystemet 2018 med en generell lönehöjning på 1,1
%. Dessutom utbetalas en separat engångssumma på 108 euro i juni 2018. Vidare enligt
signaturprotokollet 3 § förverkligas i det allmänna lönesystemet från 1.4.2019 en höjning
på 1,0 % och i juni 2019 utbetalas en engångssumma på 368 euro. Med
engångssummorna förverkligas justeringspotten på 0,5 % för år 2018 och 0,6 % för år 2019
på samt förlängningen av avtalsperioden med två månader. På motsvarande sätt justeras
från 1.4.2018 de timavlönade arbetstagarnas grundtimlön med 1,6 % och ytterligare
1.4.2019 med 1,6 %.
När det gäller högsta ledningens lönesystem beslutar församlingen enligt
signaturprotokollet 2 § punkt 2.2 om tillämpningen av den från 1.4.2018 förverkligade 1,6
% stora justeringspotten på grundlönen för de tjänsteinnehavare som enligt bilaga 8 i
KyrkTAK hör till lönesättningsgrupperna J och K (i Vasa kyrkliga samfällighet
kyrkoherdarna i Vasa finska, Vasa svenska och Lillkyro församling samt
ekonomidirektören). Vidare enligt 3 § punkt 3.2 beslutar församlingen om tillämpningen av
den från 1.4.2019 förverkligade 1,6 % stora justeringspotten på grundlönen för
ifrågavarande tjänsteinnehavare.
Enligt signaturprotokollet räknas justeringspotten för höjningen i april 2018 som en
lönesumma som utgörs av den vanliga månatliga grundlönen för år 2018 för de
tjänsteinnehavare som hör till högsta ledningens lönesystem. Höjningen i april 2019 räknas
på motsvarande sätt som en lönesumma som utgörs av den vanliga månatliga grundlönen
för år 2019.
I protokollet konstateras vidare att arbetsgivaren vid tillämpningen av justeringspotten bör
ta i beaktande att lönen för de som är i en ledande ställning är i rätt proportion till lönen för
deras underställda eller kontrollgrupper. Likaså konstateras i protokollet att för att kunna
bedöma helheten gällande arbetsuppgifternas svårighetsgrad, omfattning och ansvar samt
tjänsteinnehavarens kompetens och arbetsprestation bör man ha ställt mål, utgående från
vilka grundlönen kan bestämmas.
Grundlönerna för högsta ledningen inom Vasa kyrkliga samfällighet har justerats i
december 2014 och alltid när en ny tjänsteinnehavare har börjat i sin tjänst, på det sätt som
förutsätts enligt KyrkTAK. Vid justeringarna har man sett till att grundlönerna är i rätt
proportion till varandra och till lönerna för tjänsteinnehavarnas underställda, att de
motsvarar arbetsuppgifternas svårighetsgrad, omfattning och ansvar samt att de beaktar
ifrågavarande tjänsteinnehavares kompetens och arbetsprestation. Vidare har man vid
justeringarna beaktat KyrkTAK:s rekommendationer om att beakta uppmuntran och
ansvarsfullhet vid fastställande av grundlönen.
De mål som nämns i protokollet förverkligas inom Vasa kyrkliga samfällighet i praktiken
utgående från kyrkolagstiftningen och de instruktioner som gjorts för tjänsterna.
Kyrkoherdens uppgifter definieras detaljerat i kyrkolagen och kyrkoordningen. På
motsvarande sätt beskrivs i instruktionen för tjänsten som ekonomidirektör ingående vilka
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uppgifter som ingår i tjänsten. Dessutom följer gemensamma kyrkorådet och
församlingarnas församlingsråd fortlöpande med i praktiken hur de mål som blivit satta
uppfylls, bland annat ur beslutsfattandets och tjänstemannaberedningens synvinkel.
Den kalkylmässiga justeringspotten för år 2018 är på månadsnivå 331,11 euro och för 2019
års del 336,41 euro. Om gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 53 beslöt att justera lönen
för Vasa svenska församlings kyrkoherde enligt förslaget, är de kalkylmässiga
justeringspotterna 333,51 euro för år 2018 och 338,85 euro för år 2019.
Inom Vasa kyrkliga samfällighet har grundlönerna för högsta ledningen redan
proportionerats på ett grundligt genomtänkt sätt och lönerna för alla andra arbetstagare
inom Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar höjs kalkylmässigt med 1,6 %
1.4.2018 och ytterligare med 1,6 % 1.4.2019. På grund av det här kan det anses vara
motiverat att också 2018 och 2019 års justeringspotter på 1,6 % utdelas direkt i förhållande
till de nuvarande grundlönerna genom att höja grundlönerna med 1,6 % 1.4.2018 och
ytterligare med 1,6 % 1.4.2019.

Gemensamma kyrkorådets vice ordförandes beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att den lokala justeringspotten i högsta ledningens
lönesystem tillämpas i Vasa kyrkliga samfällighet genom att höja högsta ledningens
grundlöner med 1,6 procent från 1.4.2018 och ytterligare med 1,6 procent från 1.4.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att kyrkoherdarna och ekonomidirektören avlägsnade sig från sammanträdet
och inte deltog i ärendets handläggning på grund av jäv (partsjäv).
Antecknas att förvaltningschefen och fastighetschefen avlägsnade sig från sammanträdet
och inte deltog i ärendets handläggning på grund av jäv (jäv till följd av
anställningsförhållande).
Konstaterades att i finska församlingens kyrkoherdens lön ingår arvode för
ordförandeskapet, vilket i fortsättningen tydligt ska avskiljas från lönen som ett eget arvode.
Då diskussionen avslutades konstaterade vice ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslaget.
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Musikskolornas terminsavgifter hösten 2018
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 16.5.2017 § 123 fastställt musikskolans
terminsavgifter för läsåret 2017–2018 enligt följande (till priserna tillkommer moms):
1. 155 euro / elev för höstterminen 2017 och 161 euro / elev för vårterminen 2018.
2. Biämnesavgift 78 euro / elev för höstterminen 2017 och 81 euro / elev för vårterminen
2018.
3. För barn som deltar i gruppundervisning 93 euro för höstterminen 2017 och 97 euro
för vårterminen 2018.
4. För terminsavgifterna i punkterna 1 och 3 beviljas syskonrabatt på 50 % från det andra
barnet. I de fall där terminsavgifterna har olika pris beviljas syskonrabatt från de lägsta
terminsavgifterna.
I de fastställda terminsavgifterna har man beaktat taxornas höjning på ca 5 % i enlighet
med anvisningar för uppgörande av budgeten för 2018 samt verksamhets- och
ekonomiplanen för 2018–2020 som gavs av gemensamma kyrkorådet 27.4.2017.
Kantor Tuija Niemistö som är koordinator för den musikskola som hålls inom Vasa finska
församling har framfört ett önskemål om att höstterminens 2018 terminsavgifter kunde
fastställas redan nu, så att det skulle vara enklare att marknadsföra musikskolan.
Eftersom gemensamma kyrkorådets linjedragning om höjning av taxorna gäller för hela år
2018 är det möjligt att justera terminsavgifterna för höstterminen redan i det här skedet.
I fortsättningen beslutar gemensamma kyrkorådet om musikskolornas terminsavgifter för
ett kalenderår åt gången. Det vill säga till exempel i maj 2018 behandlar gemensamma
kyrkorådet terminsavgifterna för vår- och höstterminen 2019.
Terminsavgifterna för höstterminen 2018 som presenterats har uträknats genom att höja
avgifterna för höstterminen 2017 med fem procent, i enlighet med de gällande
anvisningarna för uppgörande av budgeten.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. musikskolornas terminsavgift är 163 euro + moms / elev för höstterminen 2018.
2. musikskolornas biämnesavgift är 82 euro + moms / elev för höstterminen 2018.
3. avgiften för barn som deltar i gruppundervisning är 98 euro + moms för höstterminen
2018.
4. för terminsavgifterna i punkterna 1 och 3 beviljas syskonrabatt på 50 % från det andra
barnet. I de fall där terminsavgifterna har olika pris beviljas syskonrabatt från de lägsta
terminsavgifterna.
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Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslagets punkt 1-4.
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Användarrätt till bankkonton
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga 7 § fattar gemensamma kyrkorådet
beslut för kyrkliga samfällighetens del och församlingsrådet för församlingens del om
öppnande och avslutande av bankkonton samt om fullmakter att använda kontona.
Enligt reglementet för gemensamma kyrkorådet 11 § 2 mom. 2 punkten beslutar
ekonomidirektören om placering av den kyrkliga samfällighetens tillgångar samt öppnar
och avslutar nödvändiga värdeandelskonton i placeringsverksamheten i enlighet med
gemensamma kyrkorådets direktiv.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 14.1.2016 § 18 beslutat att följande
personer har användarrätt till kyrkliga samfällighetens bankkonton från 22.1.2016 tills
vidare:
- Juha Silander och Emma Södergård, vardera ensam
- Sinikka Manni, Maria Rinnasto och Eija Parviainen, två tillsammans.
I samband med detta upphävdes de användarrättigheter som beviljades 24.1.2008 § 18.
Vidare konstaterade man samtidigt att ekonomidirektör Juha Silander från och med
22.1.2016 med stöd av reglementet för gemensamma kyrkorådet beslutar om placering av
den kyrkliga samfällighetens tillgångar samt öppnar och avslutar nödvändiga
värdeandelskonton i placeringsverksamheten i enlighet med gemensamma kyrkorådets
direktiv.
Lönesekreterare Eija Parviainen har gått i pension 31.12.2017. Helinä Koski-Hirvinen har
1.1.2018 börjat som ny lönesekreterare.
Eija Parviainens användarrätt till bankkontona borde tas bort och motsvarande
användarrätt borde ges åt lönesekreterare Helinä Koski-Hirvinen.

Beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet:
1.

beslutar att följande personer har användarrätt till Vasa kyrkliga samfällighets (FOnummer 0209622-9) bankkonton från 1.4.2018 tills vidare:
- Juha Silander och Emma Södergård, vardera ensam
- Sinikka Manni, Maria Rinnasto och Helinä Koski-Hirvinen, två tillsammans.

2.

beslutar att de tidigare användarrättigheter som beviljats 14.1.2016 § 18 och
eventuellt före det upphävs.

3.

konstaterar att ekonomidirektör Juha Silander med stöd av reglementet för
gemensamma kyrkorådet beslutar om placering av den kyrkliga samfällighetens
tillgångar samt öppnar och avslutar nödvändiga värdeandelskonton i
placeringsverksamheten i enlighet med gemensamma kyrkorådets direktiv.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
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Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslagets punkt 1-3.
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Ekonomiöversikt
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Enligt Vasa kyrkliga samfällighets ekonomistadga 21 § ska gemensamma kyrkofullmäktige,
gemensamma kyrkorådet och andra förvaltningsorgan delges uppgifter om hur
verksamhetsmålen uppfyllts, bokföringsbaserade uppgifter om hur inkomster och utgifter
realiserats i förhållande till budgeten och uppgifter om prognoserna för slutet av året. Under
budgetårets lopp ska rapporter om utfallet av ekonomi- och verksamhetsmålen lämnas in.
Ekonomidirektör Juha Silander rapporterar om samfällighetens ekonomiska situation samt
hur inkomster och utgifter realiserats i förhållande till budgeten.

Beslutsförslag:
Ekonomiöversikten antecknas
gemensamma kyrkofullmäktige.

för

kännedom.

Ekonomiöversikten

delges

även

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Ekonomidirektören konstaterade att han ger ekonomiöversikten i samband med
behandlingen av § 58 Bokslutet för 2017.
Enligt beslutsförslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
22.3.2018
Sammantr. 22.3.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 32 / 55
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Bokslutet för 2017
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Bokslutet för år 2017 är färdigt (kompletterande material). Bokslutet visar ett underskott på
514 634,60 euro.
År 2017 sjönk hela kyrkans medlemsantal i Finland med 1,2 %. Församlingarnas
medlemsantal var 3 904 293 personer vid utgången av år 2017. Av hela landets folkmängd
utgjorde församlingarnas närvarande medlemmar 70,7 % (71,8 % år 2016).
Vasa kyrkliga samfällighets församlingars närvarande befolkning 31.12.2017 var 48 391
(49 277). Folkmängden minskade med 886 personer jämfört med år 2016. Finska
församlingens närvarande befolkning uppgick vid utgången av år 2017 till 31 986 (32 658),
svenska församlingens till 12 573 (12 686) och Lillkyro församlings till 3 832 (3 933). Enligt
preliminära uppgifter hade Vasa stad 67 398 invånare 31.12.2017, vilket är en minskning
med 222 invånare jämfört med situationen 31.12.2016 (år 2016 ökade folkmängden med
en person). Av stadens invånare var 71,8 % (72,9) närvarande församlingsmedlemmar vid
utgången av år 2017.
Verksamhetsintäkterna (utan interna) minskade jämfört med föregående år med 6,9 % och
var 1,370 milj. euro (1,471). Verksamhetsutgifterna (utan interna) sjönk med 4,0 % och var
12,551 milj. euro (13,072). Utfallet inom driftsekonomin visar att anslagen som
gemensamma kyrkofullmäktige har beviljat i budgeten var tillräckliga.
Skatteintäkterna steg med 4,6 % och uppgick till 12,768 milj. euro (12,204). Bakom
höjningen av de totala skatteinkomsterna ligger höjningen av kyrkoskatteprocenten som
trädde i kraft 1.1.2017 (år 2017 1,40 %, tidigare 1,25 %). De egentliga kyrkoskatterna
uppgick till 11,465 milj. euro (10,590) och statsfinansieringen som ersatt samfundsskatten
samt redovisningarna av samfundsskatten för tidigare år uppgick till totalt 1,303 milj. euro
(1,614). Kyrkoskattens andel av beskattningsutfallet uppgick till 89,8 % (86,8).
Finansieringsverksamhetens nettointäkter uppgick till 0,681 milj. euro (0,974). Årsbidraget
var 1,020 milj. euro (0,302). Avskrivningar verkställdes enligt planen och de uppgick till
1,535 milj. euro (1,283). För investeringar användes 2,879 milj. euro (1,568). Kyrkliga
samfällighetens likviditet förbättrades med 3,142 milj. euro, vilket beror på det byggnadslån
som samfälligheten tog (år 2016 försvagades likviditeten med 1,284 milj. euro).
Balansomslutningen 31.12.2017 är 46,18 milj. euro (42,17).
Gravvårdsfondens bokslut visar ett överskott på 0,034 milj. euro (0,187).

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1.

godkänna bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017 och lämna det till
revisorerna för granskning.

2.

föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att bokslutets underskott på 514 634,60
euro läggs till som eget kapital på de föregående årens överskottskonto.
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3.

föreslå
för
gemensamma
kyrkofullmäktige
att
fullmäktige
behandlar
revisionsberättelsen, fastställer bokslutet samt beslutar att bevilja de
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören föredrog 2017 års bokslut.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med punkterna 1-3 i belsutsförslaget.
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Avstående från fastigheter
Föredragande: Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 § 16
Gemensamma kyrkorådet 25.1.2018 § 16 Vasa
fastighetsstrategis program för avstående av lokaler

kyrkliga

samfällighets

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:
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Fastighet/objekt
Lepikko lägergård
Päiväranta

Användningsbudget år 2018
180 350 €
210 € (avstående från lokalen aktuell)

Myggvägen 9

9 160 € (hyresavtalet upphör 1.8.2018)

Umeågatan 2

36 800 €

Dragnäsbäcks kyrka

84 700 €

Finska församlingens scoutlokal

10 800 € (hyresavtalet upphör 31.12.2017)

Svenska församlingens scoutlokal

15 900 € (hyresavtalet upphör 31.12.2017)

Bönehuset i Tervajoki

5 000 €

Skogsbergets församlingshem

50 840 €

Aktielägenheter

45 000 € (delvis)

Missionsshopen

10 800 €

Sammanlagt

449 560 €

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
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.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
22.3.2018
Sammantr. 22.3.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 36 / 55
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

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.
I omröstningen gavs följande röster:
Ja-röster
Åtta (8) stycken
Niemelä, Teppo, Öljymäki, Koskela)

(Autio, Launonen, Lähdemäki, Piipponen,

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:
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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.
Gemensamma kyrkorådet beslöt enligt följande:
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, 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.
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
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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 kyrkorådet 22.3.2018 § 59
Efter gemensamma kyrkorådets sammanträde 25.1.2018 har det framkommit att
gemensamma kyrkorådets beslut delvis grundade sig på en bristfällig utredning. Enligt
kyrkoordningen 23 kap. 3 § ska kyrkliga myndigheter i sin beredning av ett beslut analysera
och beakta beslutets konsekvenser för barn för att främja barnet 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
åt gemensamma kyrkofullmäktige. Förutom Siltaranta-fastigheten 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.
Enligt förvaltningslagen 8 kap. 50 § kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut som den
har fattat och avgöra saken på nytt, om beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig
utredning, beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag, det har skett ett fel
i förfarandet när beslutet fattades eller det har tillkommit sådan ny utredning i saken som
väsentligt kan påverka beslutet.
Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde 15.2.2018 § 25 beslutat att be
fastighetsarbetsgruppen att göra en barnkonsekvensanalys om avstående från Siltarantafastigheten, Lepikko lägergård samt Missionsshopen. I samband med detta beslöt
gemensamma kyrkorådet att be om utlåtanden från församlingsråden i Vasa finska
församling, Vasa svenska församling och Lillkyro församling angående avstående från
Siltaranta-fastigheten, Lepikko lägergård samt Missionsshopen. Församlingarnas
församlingsråd hade tidigare 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 också varit
framme i flera av samfällighetens och församlingarnas arbetsgrupper och kommissioner i
samband med utredningsarbetet om sökandet efter olika besparingsalternativ. Man hade
ändå inte bett om ett utlåtande från församlingarnas församlingsråd angående ett verkligt
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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 ansågs därför vara motiverat.
Såväl barnkonsekvensanalysen som församlingsrådens utlåtanden bad man att få senast
15.3.2018.
Fastighetsarbetsgruppen beslöt att be ekonomidirektören och förvaltningschefen, som har
gjort den tidigare barnkonsekvensanalysen, att också nu göra den aktuella analysen.
Barnkonsekvensanalysen finns i bilaga 9/59. Utlåtandena från de tre församlingarnas
församlingsråd presenteras i bilagorna 10/59, 11/59 och 12/59.
Utgående från barnkonsekvensanalysen kan man konstatera följande:
1. Avstående från Missionsshopens nuvarande lokal har ingen inverkan på barn och
ungas välmående och/eller rättigheter.
2. Avstående från Lepikko lägergård har en förhållandevis liten inverkan på barn och
unga eftersom den verksamhet som ordnas vid lägergården gäller engångsföreteelser
(läger och lägerdagar). Verksamheten sker inte dagligen eller varje vecka. Deltagande
i verksamheten som gäller enstaka tillfällen gör att den plats som verksamheten ordnas
på inte har en avgörande betydelse. Med tanke på färden till lägergården och
deltagande i verksamheten där kan beslutet att avstå från lägergården ha
konsekvenser i de fall där verksamheten förflyttas från Lepikko lägergård till
Österhankmo lägergård. När verksamheten flyttas till Alskathemmet, som är alldeles i
närheten av Lepikko lägergård, följer inga konsekvenser av beslutet.
3. Avstående från Siltaranta-fastigheten har betydande konsekvenser för barn och unga
i Merikart-området, speciellt när det gäller tillgängligheten och närheten till tjänsterna.
Avståendet från fastigheten kan också inverka på barn och ungas relationer,
deltagande i verksamheter samt på gemenskapen och området.
I utlåtandet från finska församlingens församlingsråd konstateras att programmet för
avstående av fastigheter är en helhet i vilken den finska församlingen är tvungen att mest
anpassa sin verksamhet. Enligt utlåtandet bör detta tas i beaktande när fortsatta åtgärder
gällande avstående från fastigheter planeras. Församlingsrådet konstaterar att man
godkänner programmet för avstående av fastigheter för att man på så sätt kan trygga
verksamheten och arbetstagarnas ställning.
I utlåtandet från svenska församlingens församlingsråd konstateras att avstående från
Lepikko lägergård, Missionsshopen och Siltaranta-fastigheten inte har någon betydande
inverkan på den svenska församlingens verksamhet. Vidare konstateras att
lägerverksamheten för år 2019 redan har planerats så att bara två lägergårdar,
Alskathemmet och Österhankmo, används. Församlingsrådet konstaterar att kyrkliga
samfälligheten kan avstå från Lepikko lägergård.
I utlåtandet från Lillkyro församlings församlingsråd konstateras att Merikart, där Siltaranta
finns, är ett växande bostadsområde. I Siltaranta samlas otaliga olika grupper med barn
och unga. För scoutkåren har man enligt utlåtandet inte reserverat utrymmen i Lillkyros nya
församlingshem. I utlåtandet konstateras vidare att församlingens verksamhet sett till
lokalerna har koncentrerats till tre tätorter. För dessas del har församlingen redan förberett
sig på att man avstår från bönehuset i Tervajoki. Avstående från Siltaranta anses därför
vara obefogat och orättvist. När det gäller Lepikko lägergård menar församlingsrådet att ett
avstående skulle inverka mycket på församlingens verksamhet, men å andra sidan skulle
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man åstadkomma stora besparingar genom att avstå från Lepikko. I utlåtandet konstateras
att genom att omorganisera lägren, bl.a. genom köptjänster och genom att öka
användningsgraden för de lägergårdar som finns kvar, kunde lägerverksamheten i varje
fall ordnas måttligt. Angående Missionsshopen anser församlingsrådet att om en flyttning
av Missionsshopen åstadkommer besparingar, känns det förnuftigt att avstå från den
nuvarande fastigheten.
Eftersom gemensamma kyrkorådets beslut som fattades 25.1.2018 grundade sig på en
bristfällig utredning, bör gemensamma kyrkorådet undanröja beslutet och avgöra ärendet
på nytt. Den barnkonsekvensanalys som blivit gjord och de utlåtanden som
församlingsråden har blivit ombedda att ge angående fastigheterna strider inte mot
fastighetsarbetsgruppens förslag om avstående från fastigheter, så gemensamma
kyrkorådets grundförslag från sammanträdet 25.1.2018 § 16 kan som sådant förnyas.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. med stöd av förvaltningslagen 50 § undanröja de beslut som man gjort på
sammanträdet 25.1.2018 § 16.
2. anteckna barnkonsekvensanalysen (bilaga 9/59) och församlingsrådens
utlåtanden (bilagorna 10/59, 11/59 och 12/59) för kännedom.
3. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige antecknar
församlingsrådens utlåtanden om Lepikko lägergård, Siltaranta-fastigheten och
Missionsshopen samt barnkonsekvensanalysen för kännedom.
4. 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.
5. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det beslutar att alla eventuella
betalningsskyldigheter som gäller ifrågavarande objekt sägs upp senast före
31.5.2019.
6. 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 ändringar gällande lokaler och en tidtabell gällande
flyttning av verksamheter samt
b) ta hand om flyttningens praktiska arrangemang i samarbete med
fastighetsväsendet.
7. 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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Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att Christel Lax, Erkki Teppo, Tuulikki Kouhi, ordförande, Kai Niemelä, Mauri
Öljymäki samt Erik Sjöberg höll anföranden under diskussionen.
Christel Lax föreslog, understödd av Maj-Britt Anderssén, att Dragnäsbäcks kyrka tas bort
från beslutsförslagets punkt 4 så att gemensamma kyrkorådet kan ge svar på de av Vasa
kyrkliga stiftelsen ställda frågorna.
Christel Lax motiverade borttagandet av Dragnäsbäcks kyrka hänvisandes till följande
omständigheter:
Punkt 1
GKR 12.01.2017 § 29 s 40/46
Planeringsgruppen 8.12.2016 § 22
Fastighetschefen har i enlighet med planeringsgruppens önskemål diskuterat med Vasa
kyrkliga stiftelse vad det i praktiken skulle innebära om samfälligheten slutade betala hyra
för Dragnäsbäcks kyrka.
Förhandlingen genomfördes med följande representanter för Vasa kyrkliga stiftelse: Max
Kuula (ordf.) och Daniel Djupsjöbacka (sekr.). I diskussionen gav fastighetschefen en klar
redogörelse för principerna och målen i Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi
inklusive motiveringar:
-

låg användningsgrad
en annan lokal kan hyras i närområdet
höga driftskostnader,
kommande höga renoveringskostnader
Användningen inte i huvudsak i församlingsmässig verksamhet

Det kan konstateras att inget av de ovannämnda kriterierna gäller för Dragnäsbäcks kyrkas
del (kan påvisas med statistik).
Diskussionen resulterade i två alternativ:
AL1 Vasa kyrkliga samfällighet köper Dragnäsbäcks kyrka till ett förmånligt pris
AL2 Vasa kyrkliga samfällighet hyr Dragnäsbäcks kyrka, men med en lägre hyra. Ett
skriftligt hyresavtal på lång tid görs upp. Det gäller dock att vara realistisk i fråga om
fastighetskostnaderna, som kan öka.
Dessa alternativ har inte behandlats på behörigt sätt (sakligt) på ett sammanträde. Det
räcker inte med en anteckning i GKR:s beslut, utan ärendet bör behandlas och ett beslut
meddelas parten i fråga, det vill säga stiftelsens representanter.
Punkt 2
Gemensamma kyrkofullmäktige begärde på sitt sammanträde 31.1.2017 § 12 en fortsatt
utredning av nivån på hyran för Dragnäsbäcks kyrka. Beslutet var att ärendet om avstående
av Dragnäsbäcks kyrka återremitteras för en tilläggsutredning och att bland annat följande
bör undersökas: ”den slutliga hyran för Dragnäsbäcks kyrka”. Vasa kyrkliga stiftelses
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representanter Max Kuula (ordf.) och Daniel Djupsjöbacka (sekr.) träffade
ekonomidirektören och lämnade ett nytt skriftligt förslag till kommande hyresavtal (daterat
28.02.2017) med en hyresnivå på 42 000 euro som gäller från och med 1.1.2018 och som
är bunden till konsumentprisindexet. Stiftelsen föreslog också att vaktmästartjänsterna
bekostas i form av ett understöd på 6 000 euro/år 1.1.2018–31.12.2020 (bilagor 19/84 och
20/84). Sammantaget blir kostnaden 48 000 euro per år. Det föreslås att hyresavtalet ska
gälla tills vidare med en uppsägningstid på tre år räknat från ingången av följande år. Dessa
förslag lades fram på gemensamma kyrkorådets sammanträde 30.3.2017 § 84 och ingick
som bilaga på gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 10.4.2017 § 20.
Varken förslaget till hyresavtal eller ansökan om understöd har behandlats på
sammanträdena. Det räcker inte med att de antecknas som tilläggsutredningar , utan de
bör behandlas och beslut bör meddelas parten i fråga, det vill säga stiftelsens
representanter.
Stiftelsen har fortfarande inte fått något svar på förslaget till hyresavtal och på ansökan om
understöd. (översättarens översättning)
I sammanträdet hölls en paus kl. 18.30–18.40. Kai Niemelä avlägsnade sig under
sammanträdet.
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 4 röstar Ja och de som
understöder Christel Laxs ändringsförslag röstar Nej.
Det föreslagna omröstningsförfarandet godkändes enhälligt.
I omröstningen gavs följande röster:
Ja-röster Sex (6) stycken (Mäki, Piipponen, Teppo, Öljymäki, Koskela, Höykinpuro)
Nej-röster Två (2) stycken (Lax, Anderssén)
Avstod En (1) stycken

(Sjöberg)

Ordföranden konstaterade att gemensamma kyrkorådet genom omröstning har beslutat i
enlighet med ekonomidirektörens förslag i punkt 4 samt enhälligt i enlighet med punkterna
1-3 samt punkterna 5-7.
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Slutrapporten över arbetet med personalplanen
Föredragande: Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Styrgruppen 31.5.2017 § 20
Styrgruppen 14.2.2018 § 5
Samarbetskommissionen 9.3.2018 § 9

Styrgruppen 21.11.2017 § 40 Utarbetande av slutrapporten över arbetet med personalplanen
Ärendet berett av: Juha Silander, tfn 044 4808 400
Styrgruppen behandlade på sitt sammanträde 31.5.2017 § 19 den mellanrapport som
utarbetats över arbetet med personalplanen. Gemensamma kyrkorådets aftonskola har
gett styrgruppen sina synpunkter på mellanrapporten och synpunkterna behandlades på
styrgruppens sammanträde 19.9.2017 § 30. Styrgruppen konstaterade då att det utifrån
promemorian över aftonskolan inte finns behov av ytterligare utredningar för
personalplanen.
Enligt den uppgjorda tidsplanen ska slutrapporten över arbetet med personalplanen
behandlas på styrgruppens sammanträde i februari, och därefter går slutrapporten vidare
till samarbetskommissionen, som ger sitt utlåtande om den. Gemensamma kyrkorådet
behandlar slutrapporten på sitt sammanträde i mars 2018. På detta sammanträde ska man
samtidigt besluta om vilka ytterligare åtgärder som behövs med avseende på beredningen
av budgeten för 2019, och vid behov ska tjänstemännen ges instruktioner om beredning
av eventuella beslutsärenden.
Enligt de senaste ekonomiska beräkningarna verkar det som om församlingarnas och
samfällighetens skyldighet att spara 1,5 miljoner euro och den besparing på 0,5 miljoner
euro som eftersträvas genom att avstå lokaler inte kommer att räcka. Beräkningarna visar
att det antagligen behövs en ytterligare inbesparing på 1,0 miljon euro för att balansera
ekonomin. Denna inbesparing ska fördelas gradvis över åren 2020 och 2021. Det vore
eventuellt förnuftigt att styrgruppen för arbetet med personalplanen fortsätter sitt arbete till
år 2020 och ges i uppdrag att bereda denna tilläggsbesparing. Det är trots detta motiverat
att slutrapporten i detta skede utarbetas enligt målsättningen att den ursprungliga
besparingsskyldigheten på 1,5 + 0,5 miljoner euro genomförs.
Beslutsförslag:
Styrgruppen beslutar:
1. samfällighetens ekonomikontor ombeds utarbeta slutrapporten om personalplanen
och lägga fram den för behandling på styrgruppens sammanträde 14.2.2018
2. om instruktioner för utarbetandet av slutrapporten
3. de som skriver slutrapporten ombeds beakta det eventuella behovet av ytterligare
inbesparingar på 1,0 miljoner euro samt vid behov utifrån detta i slutrapporten
föreslå att arbetet med personalplanen i Vasa kyrkliga samfällighet fortsätter.
Styrgruppens beslut:
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1. Beslutsförslaget godkändes.
2. Slutrapporten utarbetas genom att komprimera mellanrapporten och komplettera
den med sådant som framkommit efter att mellanrapporten gjordes upp.
3. Beslutsförslaget godkändes. Det föreslås att styrgruppen för personalplanen får en
bredare arbetsbeskrivning och att det nya namnet blir Arbetsgruppen för
balansering av ekonomin.
Styrgruppen 14.2.2018 § 5 Slutrapport över arbetet med personalplanen
Slutrapporten över arbetet med personalplanen är klar (bilaga 1/5). Enligt ett önskemål
som framfördes på gemensamma kyrkorådets aftonskola har slutrapporten utformats som
ett koncist dokument. Alla rapporter, utredningar och beräkningar som tagits fram, de svar
som arbetsformsgrupperna gett och utlåtandena från församlingsråden och gemensamma
kyrkorådet ingår i ett separat dokument, Slutrapportens bilagor (bilaga 2/5). På grund av
att bilagorna innehåller personuppgifter och uppgifter om anställningsförhållanden är de
sekretessbelagda.
Styrgruppen bör godkänna slutrapporten med bilagor, begära utlåtande av
samarbetskommissionen och lägga fram förslag för gemensamma kyrkorådet om
ytterligare åtgärder.
Beslutsförslag:
Styrgruppen beslutar:
1. godkänna slutrapporten över arbetet med personalplanen inklusive bilagor (bilagor
1/5 och 2/5).
2. begära utlåtande om slutrapporten (utan bilagor) av samarbetskommissionen.
3. föreslå gemensamma kyrkorådet att det antecknar slutrapporten över arbetet med
personalplanen inklusive bilagor för kännedom.
4. föreslå gemensamma kyrkorådet att det antecknar samarbetskommissionens
utlåtande om slutrapporten för kännedom.
5. föreslå gemensamma kyrkorådet att det beslutar godkänna det förslag som finns i
kapitel
4
”Verkställande
av
besparingsskyldigheter”
om
hur
besparingsskyldigheten ska fördelas mellan verksamhetsenheterna under åren
2019–2021.
6. föreslå gemensamma kyrkorådet att det beslutar att man vid fastställande av
budgetramarna för 2019 tillämpar det förfarande som föreslås i kapitel 4
”Verkställande av besparingsskyldigheter” i slutrapporten.
7. föreslå gemensamma kyrkorådet att det beslutar fortsätta arbetet med att
balansera Vasa kyrkliga samfällighets ekonomi och arbetet med personalplanen
genom att tillsätta en arbetsgrupp för balansering av ekonomin som arbetar till
slutet av 2020.
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8. föreslå gemensamma kyrkorådet att det beslutar utse de nuvarande medlemmarna
i styrgruppen för arbetet med personalplanen till medlemmar i arbetsgruppen för
balansering av ekonomin.
9. föreslå gemensamma kyrkorådet att det beslutar ge arbetsgruppen i uppdrag att
planera arbetet med balansering av samfällighetens ekonomi ur ett helhetsinriktat
och långsiktigt perspektiv och att lägga fram förslag på fördelningsnycklar och
genomförandesätt som kan användas för att åstadkomma tilläggsbesparingar.
10. föreslå gemensamma kyrkorådet att det beslutar godkänna det förfaringssätt som
presenteras i kapitel 5.3 ”Uppföljning av besparingarnas förverkligande” i
slutrapporten så att det börjar tillämpas från och med 1.1.2019.
Styrgruppens beslut:
Under diskussionen beslutades enhälligt att punkt 1 i beslutsförslaget ändras enligt
följande:
(Styrgruppen beslutar) godkänna slutrapporten över arbetet med personalplanen (bilaga
1/5) samt anteckna slutrapportens bilagor (2/5) för kännedom.
Ekonomidirektören
ombads
komplettera
slutrapporten
med
uppgifter
om
kyrkoskattesatserna i Vasa kyrkliga samfällighet, hela kyrkan och Lappo stift i punkt 1.1 i
slutrapporten samt med uppgifter om vilka av de jämförbara ekonomiska
församlingsenheterna som har fattat beslut om en högre skattesats år 2016.
Efter diskussionen konstaterade ordförande att styrgruppen beslutat följande:
slutrapporten över arbetet med personalplanen (bilaga 1/5) godkänns och slutrapportens
bilagor (2/5) antecknas för kännedom.
– 10. enligt beslutsförslaget.
Samarbetskommissionen 9.3.2018 § 9 Utlåtande om slutrapporten över arbetet med
personalplanen
Styrgruppen godkände slutrapporten på sitt sammanträde 14.2.2018 och beslutade
samtidigt att man av samarbetskommissionen ska begära utlåtande om slutrapporten.
Enligt KyrkTAK (bilaga 11, § 3, 2 mom., punkt 2) hör omstrukturering av organisationen
och verksamheten samt de principer som då iakttas till de ärenden som omfattas av det
kontinuerliga samarbetet, om ärendet kan inverka väsentligt på personalen. Slutrapporten
över arbetet med personalplanen har väsentlig inverkan på personalen.
Ekonomidirektören presenterar slutrapporten (bilaga 2/9).
Beslutsförslag:
Samarbetskommissionen ger ett utlåtande om slutrapporten över arbetet med
personalplanen.
Samarbetskommissionens beslut:
Antecknas att ekonomidirektör Juha Silander föredrog ärendet.
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Samarbetskommissionen diskuterade frågan grundligt. Efter diskussionen beslutade
samarbetskommissionen enhälligt att följande utlåtande ges (övers.):
”Samarbetskommissionen konstaterar som sitt utlåtande att det arbete med att balansera
ekonomin som föreslås i slutrapporten över arbetet med personalplanen är nödvändigt och
att den riktning som stakats ut är rätt.
Uppgiften är inte lätt. Om/när vi klarar av de sparåtgärder som nämns i slutrapporten är
samarbetskommissionen medveten om att de eventuella ytterligare sparåtgärderna
kommer att vara ännu smärtsammare och kräva ännu mer nytänkande. Det är viktigt att
arbetstagarna orkar och mår bra i arbetet – arbetstagarna bör motiveras att sörja för sin
ork i arbetet.
För att åstadkomma de eventuella tilläggsbesparingarna 2020 och 2021 bör man också
överväga alternativa sätt att spara samt öka inkomsterna. Målsättningen bör vara att
antalet församlingsmedlemmar förblir oförändrat och att en minskning aktivt förebyggs. Det
är viktigt att satsa på tjänsternas och verksamhetens kvalitet. Arbetstagarna bör visa
empati mot församlingsmedlemmarna.
Samarbetskommissionen önskar modiga beslut av de förtroendevalda, beslut som också
skulle minska arbetstagarnas osäkerhet. Klara beslut skapar trygghet. När beslut har
fattats blir arbetets inriktning och framtidsvisionerna klarare.
Samarbetskommissionen betonar att en förändring också alltid innebär en möjlighet att
utveckla arbetet och verksamheten och ger möjlighet till nytänkande.”

Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 60
Slutrapporten över arbetet med personalplanen (bilaga 13/60) har utarbetats i enlighet med
de önskemål som framfördes på gemensamma kyrkorådets aftonskola till ett komprimerat
dokument, i vilket man presenterar de mest centrala linjedragningarna som krävs för att
åstadkomma balansering i ekonomin. I utarbetandet av slutrapporten har
bakgrundsmaterial som utnyttjats samlats i ett dokument med slutrapportens bilagor (bilaga
14/60).
Styrgruppen har enhälligt godkänt slutrapporten på sitt sammanträde 14.2.2018.
Samarbetskommissionen, som består av representanter för arbetstagarna och
arbetsgivarna, har också gett ett enhälligt utlåtande som starkt stöder styrgruppens
linjedragningar som tas upp i slutrapporten. Genom att verkställa besparingsskyldigheterna
och avstå från de föreslagna fastigheterna får man kyrkliga samfällighetens ekonomi
märkbart balanserad. Målet är att få ekonomin i balans under år 2021.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet:
1. antecknar slutrapporten över arbetet med personalplanen med bilagor (bilagorna
13/60 och 14/60) för kännedom.
2. antecknar samarbetskommissionens utlåtande om slutrapporten för kännedom.
3. beslutar att godkänna uppdelningen av besparingsskyldigheter enligt
verksamhetsenhet för åren 2019–2021 att verkställas i enlighet med
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framställningen
i
slutrapportens
besparingsskyldigheter”.

stycke

4

”verkställande

av

4. beslutar att när budgetramarna för år 2019 fastställs tillämpar man det
förfaringssätt som presenteras i slutrapportens stycke 4 ”verkställande av
besparingsskyldigheter”.
5. fortsätter med balanseringen av Vasa kyrkliga samfällighets ekonomi och med
arbetet med personalplanen genom att tillsätta en arbetsgrupp för balansering av
ekonomin fram till utgången av år 2020.
6. beslutar att till arbetsgruppen för balansering av ekonomin utse medlemmarna i
den nuvarande styrgruppen för arbetet med personalplanen. Det betyder att Olli
Autio väljs till ordförande, Krister Koskela till vice ordförande samt Mikael Forslund,
Petri Hautala, Hannu Härö, Olav Jern, Tuulikki Kouhi, Christel Lax, Merja
Piipponen, Juha Silander och Emma Södergård till övriga medlemmar.
7. beslutar att ge arbetsgruppen i uppgift att planera arbetet med balansering av
kyrkliga samfällighetens ekonomi ur ett helhetsinriktat och långsiktigt perspektiv
samt att göra förslag på fördelningsnycklar och genomförandesätt som kan
användas för att åstadkomma tilläggsbesparingar.
8. beslutar att godkänna det förfaringssätt som presenteras i slutrapportens stycke
5.3 ”Uppföljning av besparingarnas förverkligande” så att det tillämpas från och
med 1.1.2019.

Gemensamma kyrkorådet 22.3.2018 § 60
Slutrapporten över arbetet med personalplanen (bilaga 13/60) har utarbetats i enlighet med
de önskemål som framfördes på gemensamma kyrkorådets aftonskola till ett komprimerat
dokument, i vilket man presenterar de mest centrala linjedragningarna som krävs för att
åstadkomma balansering i ekonomin. I utarbetandet av slutrapporten har
bakgrundsmaterial som utnyttjats samlats i ett dokument med slutrapportens bilagor (bilaga
14/60).
Styrgruppen har enhälligt godkänt slutrapporten på sitt sammanträde 14.2.2018.
Samarbetskommissionen, som består av representanter för arbetstagarna och
arbetsgivarna, har också gett ett enhälligt utlåtande som starkt stöder styrgruppens
linjedragningar som tas upp i slutrapporten. Genom att verkställa besparingsskyldigheterna
och avstå från de föreslagna fastigheterna får man kyrkliga samfällighetens ekonomi
märkbart balanserad. Målet är att få ekonomin i balans under år 2021.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet:
1.

antecknar slutrapporten över arbetet med personalplanen med bilagor (bilagorna
13/60 och 14/60) för kännedom.

2.

antecknar samarbetskommissionens utlåtande om slutrapporten för kännedom.
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3.

beslutar att godkänna uppdelningen av besparingsskyldigheter enligt
verksamhetsenhet för åren 2019–2021 att verkställas i enlighet med framställningen i
slutrapportens stycke 4 ”verkställande av besparingsskyldigheter”.

4.

beslutar att när budgetramarna för år 2019 fastställs tillämpar man det förfaringssätt
som presenteras i slutrapportens stycke 4 ”verkställande av besparingsskyldigheter”.

5.

fortsätter med balanseringen av Vasa kyrkliga samfällighets ekonomi och med arbetet
med personalplanen genom att tillsätta en arbetsgrupp för balansering av ekonomin
fram till utgången av år 2020.

6.

beslutar att till arbetsgruppen för balansering av ekonomin utse medlemmarna i den
nuvarande styrgruppen för arbetet med personalplanen. Det betyder att Olli Autio väljs
till ordförande, Krister Koskela till vice ordförande samt Mikael Forslund, Petri Hautala,
Hannu Härö, Olav Jern, Tuulikki Kouhi, Christel Lax, Merja Piipponen, Juha Silander
och Emma Södergård till övriga medlemmar.

7.

beslutar att ge arbetsgruppen i uppgift att planera arbetet med balansering av kyrkliga
samfällighetens ekonomi ur ett helhetsinriktat och långsiktigt perspektiv samt att göra
förslag på fördelningsnycklar och genomförandesätt som kan användas för att
åstadkomma tilläggsbesparingar.

8.

beslutar att godkänna det förfaringssätt som presenteras i slutrapportens stycke 5.3
”Uppföljning av besparingarnas förverkligande” så att det tillämpas från och med
1.1.2019.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören ändrade sitt beslutsförslag i punkt 6 till att lyda:
6.

beslutar att till arbetsgruppen för balansering av ekonomin utse medlemmarna i den
nuvarande styrgruppen för arbetet med personalplanen. Det betyder att Olli Autio väljs
till ordförande, den person som sköter kyrkoherdetjänsten i finska församlingen till vice
ordförande samt Mikael Forslund, Petri Hautala, Hannu Härö, Olav Jern, Tuulikki
Kouhi, Christel Lax, Merja Piipponen, Juha Silander och Emma Södergård till övriga
medlemmar.

Gemensamma kyrkorådet beslöt i enlighet med ekonomidirektörens ändrade förslag i
punkt 6 samt enligt punkterna 1-5 och 7-8.
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Anvisningar för uppgörande av budgeten för 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen för
2019–2021
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Enligt kyrkoordningen 15 kap. 3 § ska gemensamma kyrkofullmäktige godkänna den
kyrkliga samfällighetens budget samt verksamhets- och ekonomiplan senast i december
året före budgetåret.
Kyrkliga samfällighetens verksamhetsår utgörs av ett kalenderår. I samband med att
budgeten godkänns ska kyrkofullmäktige också godkänna en verksamhets- och
ekonomiplan som gäller minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens
första år. I budgeten samt i verksamhets- och ekonomiplanen fastställs målen för
församlingens verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen
ska uppgöras så att förutsättningarna för skötande av församlingens uppgifter tryggas.
I Vasa kyrkliga samfällighets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2018–2020 anges
mål för planeringsperioden och de anslag som man bedömer behövs för att uppnå målen.
Målen och anslagen för åren 2019 och 2020 ska nu justeras. Dessutom ska en plan med
mål och uppskattade anslag för år 2021 göras upp.
Resultatet för 2017 visade ett underskott på 514 634,60 euro. Årsbidraget var +1,020 milj.
euro, men det räckte inte till för att täcka avskrivningarna.
Budgeten för 201 har utarbetats så att räkenskapsperiodens resultat visar ett underskott
på 1 516 030 euro. I budgeten ingår intäkter på 700 000 euro från försäljningen av sju
strandtomter i Köklot. Utan de intäkterna skulle budgeten visa ett underskott på hela
2 216 030 euro.
Under kommande år kan underskottet förväntas öka ännu mer, främst på grund av
befolkningsminskningen i Vasa stad som också leder till att församlingarnas medlemsantal
sjunker. Det sjunkande medlemsantalet leder automatiskt till att kyrkoskattens
beskattningsutfall minskar. I sin helhet kan samfällighetens strukturella underskott
beräknas vara cirka 3,0 miljoner euro.
Med besparingarna på 1,5 miljoner euro som förutsätts i slutrapporten över arbetet med
personalplanen samt genom att verkställa avståendet från de fastigheter som
fastighetsarbetsgruppen föreslår balanseras ekonomin märkbart. Om Vasa stads
invånarantal inte börjar öka på ett betydande sätt under år 2018, behövs förutom de
nämnda åtgärderna ännu tilläggsbesparingar på cirka 1,25 miljoner euro, så att det
strukturella underskottet på 3,0 miljoner euro skulle täckas.
Uppgörandet av budgeten för 2019 samt verksamhets- och ekonomiplanen för 2019–2021
har en avgörande roll när kyrkliga samfällighetens utmanande ekonomi återupplivas.
Sparåtgärderna bör i sin helhet tas i bruk i budgeten för 2019 i enlighet med styrgruppens
slutrapport och gemensamma kyrkorådets linjedragningar. Förverkligandet av
besparingsskyldigheterna samt ett fullskaligt och omedelbart verkställande av programmet
för avstående av fastigheter som fastighetsarbetsgruppen har utarbetat är oundvikliga
åtgärder för att få samfällighetens ekonomi i balans. I enlighet med verksamhets- och
ekonomiplanen som gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt strävar man efter att
uppnå balans i ekonomin senast år 2021. Det här målet bör man aktivt hålla fast vid.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
22.3.2018
Sammantr. 22.3.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 50 / 55
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att ge planeringsgruppen i uppdrag att för
gemensamma kyrkorådet bereda sitt förslag till budget för 2019 samt till verksamhets- och
ekonomiplan för åren 2019–2021.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Försäljning av strandtomt 499-459-7-5 i Köklot
Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 42
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.
Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har på sitt sammanträde 25.1.2018 § 15
beslutat 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).
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 dessutom 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.
Ett skriftligt anbud har lämnats på tomt 499-459-7-5, Merituuli. Anbudet är i linje med målpriset.
Till anbudspriset tillkommer kostnaden för elanslutningen, 4 329 euro.
Anbudspriset finns bifogat (bilaga 15/62, ICKE-OFFENTLIGT).
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det
beslutar att godkänna anbudet på tomt 499-459-7-5 (Merituuli, area 3 605 m²). Anbudet finns
bifogat (bilaga 15/62, ICKE-OFFENTLIGT).
Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut skickas till domkapitlet i Lappo stift för utlåtande och
underställs kyrkostyrelsen.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslaget.
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Försäljning av strandtomt 499-459-7-7 i Köklot
Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 42
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.
Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har på sitt sammanträde 25.1.2018 § 15
beslutat 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).
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 dessutom 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.
Ett skriftligt anbud har lämnats på tomt 499-459-7-7, Kallioranta. Till anbudspriset tillkommer
kostnaden för elanslutningen, 4 329 euro.
Anbudspriset finns bifogat (bilaga 16/63, ICKE-OFFENTLIGT).

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det
beslutar att godkänna anbudet på tomt 499-459-7-7 (Kallioranta, area 3 354 m²). Anbudet finns
bifogat (bilaga 16/63, ICKE-OFFENTLIGT).
Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut skickas till domkapitlet i Lappo stift för utlåtande och
underställs kyrkostyrelsen.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslaget.
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Försäljning av strandtomt 499-458-4-4 i Köklot
Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 42
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.
Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har på sitt sammanträde 25.1.2018 § 15
beslutat 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).
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 dessutom 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.
Ett skriftligt anbud har lämnats den 21.3.2018 på tomt 499-458-4-4, Kotkanpesä. Anbudspriset
finns bifogat (bilaga 17/64, ICKE-OFFENTLIGT).
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det
beslutar att godkänna anbudet på tomt 499-458-4-4 (Kotkanpesä, area 4 799 m²). Anbudet
finns bifogat (bilaga 17/64, ICKE-OFFENTLIGT).
Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut skickas till domkapitlet i Lappo stift för utlåtande och
underställs kyrkostyrelsen.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ifrågavarande paragraf jämte bilaga ”17/64” delades ut på sammanträdet.
Antecknas att fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslaget.
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Försäljning av strandtomt 499-458-4-7 i Köklot
Ärendet berett av: fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 4808 42
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.
Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har på sitt sammanträde 25.1.2018 § 15
beslutat 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).
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 dessutom 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.
Ett skriftligt anbud har lämnats den 19.3.2018 på tomt 499-458-4-7, Kivenkolo. Anbudspriset
finns bifogat (bilaga 18/65, ICKE-OFFENTLIGT).
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det
beslutar att godkänna anbudet på tomt 499-458-4-7 (Kivenkolo, area 4 514 m²). Anbudet finns
bifogat (bilaga 18/65, ICKE-OFFENTLIGT).
Gemensamma kyrkofullmäktiges beslut skickas till domkapitlet i Lappo stift för utlåtande och
underställs kyrkostyrelsen.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ifrågavarande paragraf jämte bilaga ”18/65” delades ut på sammanträdet.
Antecknas att fastighetschefen redogjorde för ärendet.
Enligt beslutsförslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

Kokous
22.3.2018
Sammantr. 22.3.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

klo 16.30
kl. 16.30

Sivu 55 / 55
Sidan

Vaasanpuistikko 3 E V krs.
Vasaesplanaden 3 E V vån

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET
Asian valmistelija
Käsitelty
Ärendet berett av __________________________________________________Behandlat_______________________

Anmälningsärenden
-

finska församlingens församlingsråds protokoll 2/7.2.2018

-

finska församlingens församlingsråds protokoll 3/7.3.2018

-

svenska församlingens församlingsråds protokoll 1/24.1.2018

-

svenska församlingens församlingsråds protokoll 2/6.3.2018

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 3/9.2.2018
Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2017

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 4/16.2.2018
Ansökan om understöd enligt prövning 2018

-

Kyrkostyrelsens cirkulär 5/14.2.2018
Nationella veterandagen 27.4.2018

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas för kännedom även den av kyrkoherde Petri Hautala lämnade
namninsamlingen ” ”Vetoomus yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntatalo
Siltarannan säilyttämisestä” (tilläggsmaterial).

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
Ordförande avslutade sammanträdet.
Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisningar i bilaga 19/67.
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