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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 28.3.2018.

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

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:
Två protokolljusterare väljs. Kai Niemelä och Christel Lax står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Erkki Teppo och Christel Lax valdes till protokollförare.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.
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Anhållan om oavlönad tjänstledighet, kyrkliga samfällighetens förvaltningschef
Föredragande: förvaltningschefens vikarie, ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Kyrkliga samfällighetens förvaltningschef Emma Södergård har med ett brev daterat
27.3.2018 anhållit om oavlönad tjänstledighet för tiden 1.5.2018–31.12.2018 (bilaga 1/71).
Kyrkolagen 6 kap. 41 § 2 mom.:
Beviljande av tjänstledighet och dess längd är beroende av arbetsgivarens prövning, om
inte något annat bestäms någon annanstans eller föreskrivs i tjänstekollektivavtal.
I detta fall är det fråga om beviljande av behovsprövad tjänstledighet. Ekonomidirektören
som fungerar som förvaltningschefens förman understöder Emma Södergårds anhållan
om tjänstledighet.

Förvaltningschefens vikaries beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja Emma Södergård oavlönad tjänstledighet för
tiden 1.5–31.12.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen anmälde jäv (partsjäv) och inte deltog i behandlingen av
detta ärende.
Antecknas att ekonomidirektören fungerade som sekreterare under behandlingen av detta
ärende.
Enligt beslutsförslaget.
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Ledigförklarande Tillsättande av tjänstevikariatet som förvaltningschef
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Förvaltningschefen har anhållit om tjänstledighet för tiden 1.5–31.12.2018 och
ekonomikontoret tar en vikarie för den ifrågavarande tiden.
Enligt instruktionen för tjänsten som förvaltningschef är behörighetskraven följande:
Till tjänsten som förvaltningschef kan utses en konfirmerad person som tillhör den
evangelisk-lutherska kyrkan och som har en lämplig högre högskoleexamen, tillräcklig
arbetserfarenhet i branschen och kännedom om församlingslivet samt utmärkta skriftliga
och muntliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda skriftliga och muntliga
kunskaper i det andra inhemska språket (gem. kfm. 29.2.2015).
Kunskap inom juridik räknas som merit vid valet av vikarie för förvaltningschefen. Vikariatet
börjar 1.5.2018 eller enligt överenskommelse.
Till arbetsgruppen som bereder valet kan väljas den rekryterande förmannen, dvs.
ekonomidirektören, en representant för kyrkoherdarna, en representant för gemensamma
kyrkofullmäktiges presidium samt till exempel 2–3 förtroendevalda.
Arbetsgruppen som bereder valet sammanträdet 23.4.2018 kl. 13.00–15.00 och 25.4.2018
kl. 09.00-15.00. Valbeslutet görs på gemensamma kyrkorådets sammanträde 26.4.2018.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att:
1. ledigförklara det tidsbestämda tjänsteförhållandet som förvaltningschef att sökas så att
ansökningstiden är 6.4–23.4.2018 kl. 12.00. anställa Anneli Dahlbäck som vikarie för
förvaltningschefen under tiden 1.5.– 31.12.2018. Om eventuella introduktionsdagar i april
överenskommes särskilt.
2. Ansökningsannonsen publiceras i lokaltidningarna (Pohjalainen och VBL) 8.4.2018 och i
tidningarna Kotimaa och Kyrkpressen 5.4.2018 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 samt på Finlands juristförbunds webbplats med
lediga arbetsplatser.
2. lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt kravgrupp 603 med ett avdrag på 4 % i linje
med gemensamma kyrkorådets principbeslut 14.4.2016 ifall vikarien inte uppfyller
behörighetskraven.
3. tillsätta en arbetsgrupp som bereder valet och till den välja ekonomidirektören, som utses
till arbetsgruppens sekreterare och sammankallare, en representant för kyrkoherdarna, en
representant för gemensamma kyrkofullmäktiges presidium samt till exempel 2–3
förtroendevalda.
3. arbetstiden är enligt § 191 KyrkTAK 36 timmar 45 minuter per vecka.
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Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen under sammanträdet ändrade beredningen och
beslutsförslaget på det sätt som framgår av protokollet.
Som motivering till ändringarna av beslutsförslaget anförde förvaltningschefen att det på
detta sätt går mycket mindre tid till arbetsuppgifternas inlärning, att det är osannolikt att
hitta en lämplig vikarie snabbt för ett kortare vikariat samt Anneli Dahlbäcks tidigare
erfarenhet, kunnande samt att hon tidigare har skött tjänsten framgångsrikt.
Anneli Dahlbäcks samtycke till att hon anställs som vikarie i bilaga 2/72.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med förvaltningschefens ändrade beslutsförslag på de av
förvaltningschefen angivna grunderna enligt följande:
1. anställa Anneli Dahlbäck som vikarie för förvaltningschefen under tiden 1.5.– 31.12.2018.
Om eventuella introduktionsdagar i april överenskommes särskilt.
2. lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt kravgrupp 603 med tillämpning av ett avdrag
på 4 % ifall vikarien inte uppfyller behörighetskraven.
3. arbetstiden är enligt § 191 KyrkTAK 36 timmar 45 minuter per vecka.
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Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
Anvisningar för rättelseyrkande i bilaga 3/73.
Anmälningsärenden:
-

ekonomidirektörens omnämnande av ett ärende gällande sjukhussjälavården samt
kyrkostyrelsens godkännande av fastighetsöverlåtelser.

-

Hannu Härös omnämnande om ett videoklipp på Youtube om byggandet av
Lillkyros församlingshem.

Som sammanträdets avslutande sjöng gemensamma kyrkorådet psalm 104 ur
finskspråkiga psalmboken.
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