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Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras
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 24.8.2018.

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

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

Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:
Två protokolljusterare väljs. Mauri Öljymäki och Maj-Britt Andérssen står i tur.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:
Föredragningslistan godkänns.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.
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Protokoll 1/2018 från kommissionen för invandrararbetet
Protokoll 1/16.5.2018 läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Protokoll 1/2018 från arbetsgruppen för balansering av ekonomin
Protokoll 1/20.6.2018 från arbetsgruppen för balansering av ekonomin läggs fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Protokoll 1/2018 från arbetsgruppen för justering av sammanträdesarvoden
Protokoll 1/13.8.2018 från arbetsgruppen för justering av sammanträdesarvoden läggs
fram.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.
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Besiktning av begravningsplatsen
Ärendet berett av: chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors, 044 4808 470
Domkapitlet i Lappo stift fastställde 3.3.2014 reglementet för begravningsväsendet och
dispositionsplanen för begravningsplatsen, och de trädde i kraft 1.5.2014. Dessutom har
dispositionsplanen kompletterats genom beslut av gemensamma kyrkofullmäktige
26.5.2015, och beslutet har fastställts av domkapitlet i Lappo stift 26.8.2015.
Enligt 16 § i reglementet ska gemensamma kyrkorådet sörja för att begravningsplatsen och
byggnaderna på den genomgår en årlig besiktning. Vid besiktningen besluts om de
åtgärder som föreslås av den tjänsteinnehavare som är ansvarig för begravningsplatsen
samt som vid besiktningen konstateras vara nödvändiga. Vid besiktningen skall särskild
vikt fästas vid
1)

om reglementet för begravningsväsendet och den fastställda dispositionsplanen för
begravningsplatsen har iakttagits;

2)

om gravbokföringen stämmer överens med de åtgärder som har genomförts på
begravningsplatsen;

3)

om privata gravar har iståndsatts och skötts i enlighet med reglementet och
dispositionsplanen och

4)

om skötseln av de gravar som kyrkliga samfälligheten sörjer för skett i enlighet med
avtal och givna bestämmelser.

Ett protokoll skall sättas upp över besiktningen.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Besiktningen på begravningsplatsen utförs i enlighet med reglementet.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Besiktningen av begravningsplatsen utfördes under ledning av chefen för
begravningsväsendet Ralf Lillfors. I besiktningen tittades på Lillkyro gravgård och på dess
olika områden samt möjliga nya områden.
Gemensamma kyrkorådet beslöt att konstatera följande:
1) reglementet för begravningsväsendet och den fastställda dispositionsplanen för
begravningsplatsen har iakttagits;
2) gravbokföringen stämmer överens med de åtgärder som har genomförts på
begravningsplatsen;
3) privata gravar har iståndsatts och skötts i enlighet med reglementet och
dispositionsplanen och
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4) skötseln av de gravar som kyrkliga samfälligheten sörjer för skett i enlighet med
avtal och givna bestämmelser.
Antecknas att chefen för begravningsväsendet Ralf Lillfors visade statistik över antalet
begravningar och skötselgravar. På samma gång konstaterade han att den gångna
sommaren har varit extremt utmanande på grund av hettan och torkan.
Gemensamma kyrkorådet vill tacka begravningsväsendets personal för ett väl utfört arbete.
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Anhållan om avsked från förtroendeuppdrag, Sami Mäntylä
Ärendet berett av: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 06 326 1400
Sami Mäntylä, ledamot i gemensamma kyrkofullmäktige (från kandidatlistan Yhdessä ylitse
rajoja) har 24.7.2018 anhållit om avsked från medlemskapet i kyrkofullmäktige på grund av
flytt från orten, bilaga 1/175.
Kyrkolagen 23 kap. 2 § 1 mom.:
Valbar till förtroendeuppdrag i en församling och i en kyrklig samfällighet är en för kristen
övertygelse känd konfirmerad församlingsmedlem som har fyllt 18 år och som inte är
omyndig. Valbarhetsåldern måste ha uppnåtts på valdagen.
Kyrkolagen 23 kap. 4 § 1 mom.:
När en medlem i ett organ förlorar sin valbarhet under mandatperioden befrias han eller
hon från förtroendeuppdraget.
Det är hemorten som avgör vilken församling en person är medlem i. På grund av flytt från
orten har Sami Mäntylä förlorat sin valbarhet i Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma
kyrkofullmäktige.
Ersättare Elisa Finne från kandidatlistan Yhdessä ylitse rajoja blir ordinarie medlem i
gemensamma kyrkofullmäktige i stället för Sami Mäntylä.

Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att det
beslutar att befria Sami Mäntylä från hans förtroendeuppdrag som medlem i Vasa kyrkliga
samfällighets kyrkofullmäktige.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.
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Personalens rehabiliteringsansökningar
Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 480 84 10
Sedan år 1985 har det i budgeten reserverats anslag för personalen för en
rehabiliteringsperiod på fem dagar vid Tropiclandia eller Härmä Rehab. I årets
budgetanslag för den allmänna förvaltningen ingår anslaget för personalens rekreationsoch rehabiliteringsverksamhet, av vilket 1 760 euro är reserverat för personalens
rehabilitering. Rehabiliteringspenning kan sökas av alla heltidsanställda tjänsteinnehavare
och arbetstagare som har varit i församlingstjänst i minst 13 år.
Enligt offerten från Härmä Rehab kostar ett fem dagars rehabiliteringspaket 450 euro per
person och vid Tropiclandia kostar det 433 euro. Det innebär att rehabilitering kan beviljas
fyra personer. Tre ansökningar kom in inom utsatt tid, före 20.8.2016. Följande tre (3)
personer har anhållit om anslag för rehabilitering (inom parentes det årtal då ifrågavarande
person har beviljats motsvarande rehabiliteringsanslag): ansvarig informatör Sari
Mäenpää, diakonitjänsteinnehavare Tuula Kivinen och ledande ungdomsarbetsledare Kari
Hietamäki (2003, 2010, 2014). Alla som anhållit om rehabilitering uppfyller de krav som
gäller för sökande av detta anslag.
När tidpunkten för rehabiliteringsperioden är klar, beviljas arbetstagarna på särskild
anhållan avlönad tjänstledighet av chefen.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja följande personer rehabiliteringsanslag för en
rehabilitering på fem dagar: Sari Mäenpää, Tuula Kivinen och Kari Hietamäki.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt förslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤Kokous
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

29.8.2018 klo 16.30
Sammantr. 29.8.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

Sivu
kl. 16.30

8 / 21
Sidan

Vähänkyrön seurakuntasali, Kirstantie 7
Lillkyro församlingssal, Kirstantie 7

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Personalens ansökningar om rekreationspenning
Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 06 326 1410
Vasa kyrkliga samfällighets första åldersprogram trädde i kraft 1.12.2009. Med stöd av det
erbjuds årligen de anställda 60-åringarna och äldre att ansöka om en två dagars
spasemester på fritiden som bekostas av arbetsgivaren. Spasemestrarna ordnas vid
Härmä Rehab och arbetsgivaren bekostar övernattning och måltider enligt
halvpensionsprincipen. Tidpunkten för spasemestern kan i år väljas mellan juni och
november.
Enligt offerten från Härmä Rehab kostar en rekreationssemester på två dagar 149
euro/person/2 dygn. Följande personer har anhållit om rekreationspenning inom utsatt tid:
Jukka Kaukaoja och Sinikka Manni. Kaukaoja och Manni uppfyller de krav som gäller för
sökande av detta anslag.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Rekreationspenning för 60-åringarnas två dagars spasemester på fritiden beviljas Jukka
Kaukaoja och Sinikka Manni.

Gemensamma kyrkorådets beslut:

Enligt förslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤Kokous
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

29.8.2018 klo 16.30
Sammantr. 29.8.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

Sivu
kl. 16.30

9 / 21
Sidan

Vähänkyrön seurakuntasali, Kirstantie 7
Lillkyro församlingssal, Kirstantie 7

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Vaktmästare-städares anhållan om förkortad arbetstid
Föredragande: tf. förvaltningschef Anneli Dahlbäck, tfn 044 4808 410
Trefaldighetskyrkans vaktmästare-städare Kim Granholm har med ett brev daterat
20.8.2018 lämnat in en anhållan om förkortad arbetstid med 20 % från 1.9.2018 till
31.8.2019 (bilaga 2/178). Motiveringen till anhållan är partiell vårdledighet.
Enligt 4 kap. 4 § i arbetsavtalslagen kan en arbetstagare som har varit anställd hos samma
arbetsgivare sammanlagt minst sex månader under de senaste 12 månaderna få partiell
vårdledighet för att vårda sitt barn eller något annat barn som varaktigt bor i hans eller
hennes hushåll till utgången av det andra läsåret för barnets grundläggande utbildning.
Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet och de detaljerade
arrangemangen på det sätt som de önskar.
KyrkTAK:s del III, frånvaro och lön under frånvaro, sid 51:
Rätt till familjeledighet 60 §:
En tjänsteinnehavare/arbetstagare har rätt till familjeledighet i enlighet med 4 kap. i
arbetsavtalslagen.
Tjänsteinnehavarens/arbetstagarens rätt till ledighet baserar sig antingen på lag eller på
kollektivavtalsbestämmelserna i detta kapitel. I dessa fall har arbetsgivaren ingen eller
enbart begränsad prövningsrätt.
I detta fall gäller det rätt till ledighet som baserar sig på lag, och arbetsgivaren har ingen
prövningsrätt.
Vaktmästarens chef, fastighetschef Mikko Päällysaho, har kommit överens med Kim
Granholm att hans arbetstid förkortas så att han är ledig var femte vecka.

Förvaltningschefens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar:
1. att vaktmästare-städare Kim Granholm enligt arbetsavtalslagen (55/2001) 4 kap. 4 §
utför förkortad arbetstid från 1.9.2018 till 31.8.2019.
2. att Kim Granholms lön minskas med 20 procent från och med 1.9.2018.
3. att Kim Granholms förkortade arbetstid huvudsakligen förverkligas så att han är borta
var femte vecka.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-3.
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Införande av ärendehanteringssystemet DOMUS
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 105
Gemensamma kyrkorådet 28.9.2017 § 176
Gemensamma kyrkorådet 27.4.2017 § 105 Tillsättande av arbetsgrupp för införandet
av ärendehanteringssystemet Domus
Kyrkostyrelsen har i januari 2016 infört det elektroniska ärendehanteringssystemet Domus.
Systemets pilotobjekt har utöver kyrkostyrelsen varit Vanda kyrkliga samfällighet, Seinäjoki
församling och Helsingfors domkapitel. Även de övriga domkapitlen har anslutit sig till
Domus-systemet vid ingången av 2017.
Många stora ekonomiska församlingsenheter har använt olika elektroniska
ärendehanteringssystem redan i flera år. Åtskilliga ekonomiska församlingsenheter
kommer att börja använda Domus-systemet under 2017.
Vasa kyrkliga samfällighet har börjat använda elektronisk ärendehantering hösten 2016, i
enlighet med ett beslut som fattades i gemensamma kyrkorådet 15.9.2016 § 160. En
övergång till ett elektroniskt ärendehanteringssystem stöder till en betydande del den
elektroniska
ärendehanteringens
funktionalitet.
Det
elektroniska
ärendehanteringssystemet säkerställer bevarandet av material samt materialens
autenticitet, tillgänglighet och juridiska bevisvärde, och dessutom styr systemet
arkivbildningen under handlingarnas hela livscykel. Fördelen med systemet är också att
man kan förbättra informationsspridningen och göra den snabbare samt förbättra
transparensen i beslutsfattandet.
Ärendehanteringssystemet Domus innehåller ärendehantering, hantering av handlingar,
tjänsteinnehavarbeslut, möteshantering, avtalshantering, elektronisk informationsstyrning,
en portal för ärendehantering, publiceringsfunktioner, elektronisk arkivering och elektronisk
ärendehantering. Domus är ett system som är certifierat enligt Sähke2-normen.
På grund av ärendehanteringssystemets stora helhet behövs ett grundligt och omfattande
utredningsarbete innan det införs samt nya rutiner. Vasa kyrkliga samfällighet har av
församlingen i Seinäjoki fått heltäckande material om hur införandeprocessen genomförs.
För koordinering av processen är det i varje fall motiverat att tillsätta en arbetsgrupp som
innan de olika funktionerna tas i bruk går igenom detaljerna i anknytning till funktionerna
med de personer som sköter arbetena i fråga. Arbetsgruppen kan vid behov höra även
sakkunniga i pilotförsamlingarna och kyrkostyrelsen.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att
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1.

det tillsätts en arbetsgrupp med uppgift att ta reda på möjligheterna att ta i bruk
ärendehanteringssystemet Domus i Vasa kyrkliga samfällighet och kostnaderna för
det, att ta fram en tidsplan för övergången till systemet, att förbereda de åtgärder som
behövs vid övergången och att sörja för att personalen får utbildning i användning av
systemet.

2.

till medlemmar i arbetsgruppen utse förvaltningschef Emma Södergård,
byråsekreterare Helinä Koski-Hirvinen, förvaltningssekreterare Iivari Käkelä,
förvaltningskaplan Tuomo Klapuri och församlingssekreterare Anna-Karin Lärka.
Arbetsgruppen kan om den så önskar använda experter som hjälp.

3.

till ordförande för arbetsgruppen utse Emma Södergård och till sekreterare och
sammankallande förvaltningssekreterare Iivari Käkelä.

4.

ålägga arbetsgruppen att rapportera hur arbetet framskrider till gemensamma
kyrkorådet senast 30.9.2017.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomidirektören redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med punkterna 1 – 4 i ekonomidirektörens förslag.

Gemensamma kyrkorådet 28.9.2017 § 176 Mellanrapport från arbetsgruppen för
införandet av ärendehanteringssystemet Domus
Föredragande: förvaltningschef Emma Södergård, tfn 044 4808 410
Domusarbetsgruppen har sammanträtt tre gånger: 2.6.2017, 27.6.2017 (bekantade sig
med ärendehanteringssystemet Domus i församlingen i Seinäjoki) och 13.9.2017. På sitt
sammanträde 13.9.2017 utarbetade arbetsgruppen en mellanrapport (bilaga 6/176) i vilken
gruppen yttrar bl.a. följande om införandet och tidtabellen:
Innan programmet införs bör beslutsprocesserna och förvaltningsprocesserna i
församlingarna och samfälligheten klarläggas, och ledningens engagemang i införandet av
programmet är viktigt. Arbetsgruppen anser att Domusprogrammet möjliggör enhetliga
dokumentmallar av rätt slag i alla beslutsorgan.
Om tidtabellen för införandet av programmet yttrar arbetsgruppen att målsättningen
avseende tidtabellen kunde vara under 2019 eller början av den nya mandatperioden.
Med beaktande av att man i församlingarna övergår till centralregister från och med
1.1.2019 skulle det vara motiverat att införa Domussystemet samtidigt. Dessutom vore det
bra om de nya förtroendevalda skulle kunna ges utbildning direkt i ett nytt system där man
kan läsa föredragningslistor och protokoll och justera protokoll.
I allmänna förvaltningens budgetförslag för 2018 har inkluderats 20 000 euro för
anskaffning och införande av Domussystemet och för utbildningar i användningen av det.
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Tack vara besparingar som kan genomföras i allmänna förvaltningen har tilläggskostnaden
kunnat tas med inom allmänna förvaltningens budgetram.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet:
1. antecknar arbetsgruppens mellanrapport (bilaga 6/176) för kännedom.
2. beslutar att ärendehanteringssystemet Domus införs i Vasa kyrkliga samfällighet
och dess församlingar från och med 1.1.2019.
3. beslutar att den nya 1:a byråsekreterare som väljs för ekonomikontoret fungerar
som huvudanvändare av Domus-systemet och dessutom som projektledare 2018
för processen vid införande av systemet.
4. konstaterar att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete enligt vad som tidigare beslutats
när det gäller beredningen av åtgärderna i samband med överföringen och sörjer
för utbildningen av personalen i användning av systemet, i samarbete med
projektledaren.
5. ålägger arbetsgruppen att rapportera hur arbetet framskrider till gemensamma
kyrkorådet senast 30.6.2018.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att förvaltningschefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med punkterna 1–5 i ekonomidirektörens förslag.

Gemensamma kyrkorådet 29.8.2018 § 179
Domusarbetsgruppen har fortsatt med förberedelserna kring införandet av
ärendehanteringssystemet Domus. Arbetsgruppen har beslutat att föreslå att
tjänsteinnehavarbeslut skulle överföras till Domussystemet redan från och med 1.9.2018
medan övriga funktioner övergår till systemet i enlighet med den ursprungliga tidtabellen,
från och med 1.1.2019. Arbetsgruppen motiverar sitt ändringsförslag med att man på så
sätt möjliggör att ledande tjänsteinnehavare samt förvaltnings-, församlings- och
byråsekreterare som bereder tjänsteinnehavarbeslut hinner sätta sig in i systemet i god tid
före årsskiftet, då övriga arbetstagare och förtroendevalda inom kyrkliga samfälligheten
och dess församlingar börjar använda systemet. En stegvis övergång till systemet
underlättar också när man ska bekanta sig med systemet och lära sig hur man använder
det.
Förberedelserna för en överföring av tjänsteinnehavarbeslut är på slutrakan. På fredag
24.8.2018 skickas till upprätthållarna av Domussystemet baskunskaper gällande
tjänsteinnehavarbeslut och rättelseyrkanden som anknyter till dem. Till de som fattar och
bereder tjänsteinnehavarbeslut ordnas utbildningar om användningen av systemet
30.8.2018 och 13.9.2018.
Arbetsgruppen föreslår att man skulle utse ännu en huvudanvändare av
ärendehanteringssystemet Domus. Detta för att försäkra tekniskt stöd och rådgivning när
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den ursprungligen utsedda huvudanvändaren har semester. Arbetsgruppen föreslår att
kyrkliga samfällighetens förvaltningschef väljs till andra huvudanvändare.
Förutom huvudanvändare bör till systemet också utses så kallade registratorer, som ser till
att ärenden förs till behandling samt ger ärendena diarienummer. Arbetsgruppen föreslår
att man till registratorer skulle välja förvaltningssekreterare Iivari Käkelä från Vasa finska
församling, församlingssekreterare Anna-Karin Lärka från Vasa svenska församling och
ekonomikontorets första byråsekreterare Tuulikki Rajala-Shaw från Vasa kyrkliga
samfällighet. Dessutom är det motiverat att också utse Lillkyro församlings byråsekreterare
Raija Lindgren till registrator.
De som fattar tjänsteinnehavarbeslut, de som bereder beslutsförslagen,
förvaltningsorganens sekreterare och de som framställer föredragningslistorna får skilda
användarnamn till systemet (användarnamn för sammanträdessekreterare, uppdaterare,
tjänsteinnehavare osv.). Rättigheter till de här användarnamnen bestäms utgående från
instruktionerna för tjänsterna, reglementet för gemensamma kyrkorådet, reglementen för
församlingsråden samt utgående från separata beslut som fattats av gemensamma
kyrkorådet och församlingsråden. Huvudanvändarna kan lägga till användarrättigheter till
systemet enligt behov.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att komplettera beslutet som fattades 28.9.2017 § 176
gällande införandet av ärendehanteringssystemet Domus så att:
1. för tjänsteinnehavarbeslutens del tas ärendehanteringssystemet Domus i bruk i
Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar redan från och med 1.9.2018.
2. kyrkliga samfällighetens förvaltningschef fungerar som andra huvudanvändare av
ärendehanteringssystemet Domus när ekonomikontorets första byråsekreterare är
förhindrad.
3. som registratorer för ärendehanteringssystemet Domus fungerar Vasa finska
församlings förvaltningssekreterare Iivari Käkelä, Vasa svenska församlings
församlingssekreterare Anna-Karin Lärka, Lillkyro församlings byråsekreterare
Raija Lindgren och Vasa kyrkliga samfällighets ekonomikontors första
byråsekreterare Tuulikki Rajala-Shaw.
4. huvudanvändarna av ärendehanteringssystemet Domus befullmäktigas att i
fortsättningen bevilja användarrättigheter, medräknat huvudanvändar- och
registratorrättigheter, till Domussystemet efter övervägande till de personer som
behöver rättigheter för att utföra tjänste- eller arbetsuppgifter som de getts.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-4.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤Kokous
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

29.8.2018 klo 16.30
Sammantr. 29.8.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

Sivu
kl. 16.30

14 / 21
Sidan

Vähänkyrön seurakuntasali, Kirstantie 7
Lillkyro församlingssal, Kirstantie 7

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Vasa kyrkliga samfällighets dataskydds- och datasäkerhetspolitik
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Övergångsperioden för EU:s gemensamma dataskyddsförordning har upphört 25.5.2018.
Dataskyddsförordningen påverkar förutom databehandlingssystem också den dagliga
verksamheten vid behandling av personuppgifter.
Gemensamma kyrkorådet utsåg på sitt sammanträde 26.4.2018 § 85 Vasa kyrkliga
samfällighets dataskyddsombud och kontaktperson för dataskyddet. Kyrkorådet tillsatte då
också en dataskyddsgrupp.
Dataskyddsgruppen har under våren och sommaren arbetat aktivt och strävat efter att
säkerställa att de saker som tas upp i dataskyddsförordningen har verkställts på alla håll inom
förvaltningen och verksamheten. Man har också arbetat för att beaktande av dataskyddsfrågor
ska bli en del av varje arbetstagares vardag.
Som en konkret åtgärd har dataskyddsgruppen gjort upp en dataskydds- och
datasäkerhetspolitik för Vasa kyrkliga samfällighet (kompletterande material 1/180). I
dokumentet beskrivs bland annat behandlingsåtgärder som hör till dataskyddet och
datasäkerheten, en projektplan, personuppgiftsansvariga, en vägkarta för dataskyddsarbetet
samt olika överregister och särskilda dokument som anknyter till dem, bland annat
dataskyddsbeskrivningar, anvisningar om behandling av personuppgifter, registerbeskrivningar
av behandlingsåtgärder, kartläggningar av register och registeranalyser.
Det är motiverat att be om utlåtanden av samfällighetens församlingars församlingsråd om Vasa
kyrkliga samfällighets dataskydds- och datasäkerhetspolitik. Man borde be om att få utlåtanden
senast 15.9.2018, så att de kan läggas fram till kännedom för gemensamma kyrkorådet på
sammanträdet 26.9.2018. Avsikten är att gemensamma kyrkorådet skulle godkänna kyrkliga
samfällighetens dataskydds- och datasäkerhetspolitik i sin helhet på sammanträdet 26.9.2018,
så att dokumentet med dess bilagor officiellt kan tas i bruk från och med 1.10.2018.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet:
1.

behandlar dataskyddsgruppens förslag till Vasa kyrkliga samfällighets dataskyddsoch datasäkerhetspolitik (kompletterande material 1/180).

2.

ber om församlingsrådens utlåtanden om förslaget till Vasa kyrkliga samfällighets
dataskydds- och datasäkerhetspolitik. Utlåtandena bör ges senast 15.9.2018.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomischefen redogjorde för ärendet.
Då diskussionen avslutades konstaterade ordförande att gemensamma kyrkorådet
beslutat i enlighet med beslutsförslagets punkt 1-2.
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Justering av sammanträdesarvoden
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Tidigare behandling av ärendet:
Gemensamma kyrkorådet 28.6.2018 § 158
Arbetsgruppen för justering av sammanträdesarvoden 13.8.2018 § 5
Gemensamma kyrkorådet 28.6.2018 § 158 Justering av sammanträdesarvoden
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Enligt Vasa kyrkliga samfällighets reglemente för sammanträdesarvoden (kompletterande
material 17/158) § 2 fastställer gemensamma kyrkorådet sammanträdesarvodena i slutet
av fullmäktigeperioden för följande fyraårsperiod.
Gemensamma kyrkorådet fastställde på sitt sammanträde 13.11.2014 § 151 följande
sammanträdesarvoden för fullmäktigeperioden 2015–2018:
1.

Till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som är berättigade till
sammanträdesarvode enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal betalas från och
med 1.1.2015 det maximibelopp för sammanträdesarvodet som anges i KyrkTAK 42
§ (31,58 euro från och med 1.1.2015 och 31,71 euro från och med 1.8.2015).

2.

Till de förtroendevalda betalas sammanträdesarvoden på 40 € under
fullmäktigeperioden 2015–2018. För valförrättningsdagarna betalas en timlön på
15,80 euro till en medlem av valnämnden som deltar i förrättningen.

3.

Ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige får ett årsarvode på 1200 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige ett årsarvode på 600 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkorådet ett årsarvode på 300 € och vice ordföranden
för församlingsrådet ett årsarvode på 600 € under fullmäktigeperioden 2015–2018.

4.

Vid betalning av sammanträdesarvoden till tjänsteinnehavare och arbetstagare iakttas
kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal som då gäller.

För justering av sammanträdesarvoden är det motiverat att tillsätta en arbetsgrupp, där kyrkliga
samfällighetens alla församlingar är representerade. Arbetsgruppens förslag framförs på
gemensamma kyrkorådets sammanträde 29.8.2018 för fastställande, så att
sammanträdesarvodena för fullmäktigeperioden 2019–2022 i mån av möjlighet kan beaktas
redan vid beredningen av budgeten för år 2019.
Ekonomidirektörens beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar:
1. tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda justeringen av sammanträdesarvodena för
fullmäktigeperioden 2019–2022.
2. utse till arbetsgruppens medlemmar ekonomidirektör Juha Silander samt en
förtroendevald från varje församling.
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3. välja en ordförande till arbetsgruppen.
4. förplikta arbetsgruppen att senast 20.8.2018 göra upp ett förslag till justering av
sammanträdesarvoden från och med 1.1.2019 för gemensamma kyrkorådet.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
1. enligt beslutsförslaget.
2. till medlemmar i arbetsgruppen utnämndes ekonomidirektör Juha Silander, Merja
Piipponen, Hannu Härö och Erik Sjöberg.
3. till arbetsgruppens ordförande och sammankallare valdes Juha Silander.
4. enligt beslutsförslaget.
Arbetsgruppen för justering av sammanträdesarvoden 13.8.2018 § 5 Justering av
sammanträdesarvoden
Föredragande: ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 4808 400
Enligt Vasa kyrkliga samfällighets reglemente för sammanträdesarvoden (kompletterande
material 1/5) § 2 fastställer gemensamma kyrkorådet sammanträdesarvodena i slutet av
fullmäktigeperioden för följande fyraårsperiod.
Gemensamma kyrkorådet fastställde på sitt sammanträde 13.11.2014 § 151 följande
sammanträdesarvoden för fullmäktigeperioden 2015–2018 (kompletterande material 2/5):
1.

Till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som är berättigade till
sammanträdesarvode enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal betalas från och
med 1.1.2015 det maximibelopp för sammanträdesarvodet som anges i KyrkTAK 42
§ (31,58 euro från och med 1.1.2015 och 31,71 euro från och med 1.8.2015).

2.

Till de förtroendevalda betalas sammanträdesarvoden på 40 € under
fullmäktigeperioden 2015–2018. För valförrättningsdagarna betalas en timlön på
15,80 euro till en medlem av valnämnden som deltar i förrättningen.

3.

Ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige får ett årsarvode på 1200 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige ett årsarvode på 600 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkorådet ett årsarvode på 300 € och vice ordföranden
för församlingsrådet ett årsarvode på 600 € under fullmäktigeperioden 2015–2018.

4.

Vid betalning av sammanträdesarvoden till tjänsteinnehavare och arbetstagare iakttas
kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal som då gäller.

Arbetsgruppen borde utarbeta sitt förslag till justering av sammanträdesarvoden för
fullmäktigeperioden 2019–2022. Arbetsgruppens förslag läggs fram på gemensamma
kyrkorådets sammanträde 29.8.2018 för fastställande, så att sammanträdesarvodena för
fullmäktigeperioden 2019–2022 i mån av möjlighet kan beaktas redan vid beredningen av
budgeten för år 2019.
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Beslutsförslag:
Arbetsgruppen beslutar om sitt förslag till justering av sammanträdesarvoden för
fullmäktigeperioden 2019–2022. Arbetsgruppens förslag förs till gemensamma kyrkorådet
för fastställande.

Arbetsgruppens beslut:
Antecknas att Juha Silander redogjorde för ärendet.
Under diskussionen gick arbetsgruppen igenom Vasa kyrkliga samfällighets reglemente för
sammanträdesarvoden som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige och konstaterade
att det inte finns något behov av att uppdatera dokumentet.
Arbetsgruppen beslöt att behandla justeringarna av sammanträdesarvodena punkt för
punkt genom att följa beslutet 13.11.2014 § 151 och dess fördelning i fyra olika helheter.
För punkt 1 såg arbetsgruppen inget behov av förändringar, förutom gällande de summor
som har ändrat i nya KyrkTAK.
I punkt 2 klargjorde arbetsgruppen att de förtroendevaldas sammanträdesarvoden har varit
oförändrade ända sedan 1.1.2012, under två fullmäktigeperioder. Arbetsgruppen
konstaterade att de ärenden som man besluter om särskilt i gemensamma
kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och församlingsråden är omfattande och
speciellt ansvarsfulla. Arbetsgruppen ansåg det vara förnuftigt att man för de här
förvaltningsorganens del skulle höja sammanträdesarvodet till 60 euro. För övriga
förvaltningsorgan såg man inget behov av en höjning. Den timlön som betalas till
medlemmarna i valnämnden ansåg man motiverad att höja till 16 euro.
Antecknas att Erik Sjöberg jävade sig i punkt 3, under behandlingen av årsarvodet för
gemensamma kyrkorådets vice ordförande. Motiveringen var att han för tillfället fungerar
som vice ordförande för gemensamma kyrkorådet.
Antecknas att Hannu Härö jävade sig i punkt 3, under behandlingen av årsarvodet för
församlingsrådets vice ordförande. Motiveringen var att han för tillfället fungerar som vice
ordförande i Lillkyro församlings församlingsråd.
I punkt 3 konstaterade arbetsgruppen att årsarvodena är motiverade för alla utom för
gemensamma kyrkorådets vice ordförande, vars arvode arbetsgruppen ansåg att är för lågt
i förhållande till arbetsmängden. Arbetsgruppen konstaterade att gemensamma
kyrkorådets vice ordförande har många uppgifter både på själva sammanträdena och även
utanför dem. Kyrkorådets vice ordförande fungerar bland annat som en av kyrkliga
samfällighetens fyra namntecknare. Arbetsgruppen ansåg att årsarvodet för gemensamma
kyrkorådets vice ordförande borde höjas till samma nivå som övriga vice ordförandens
årsarvode, alltså till 600 euro.
Gällande punkt 4 såg arbetsgruppen inget behov av ändring.
När diskussionen avslutades konstaterade ordförande att arbetsgruppen enhälligt beslutat
följande:
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Arbetsgruppen för justering av sammanträdesarvoden föreslår för gemensamma
kyrkorådet att det fastställer följande sammanträdesarvoden för fullmäktigeperioden 2019–
2022:
1.

Till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som är berättigade till
sammanträdesarvode enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal betalas från och
med 1.1.2019 det maximibelopp för sammanträdesarvodet som anges i KyrkTAK 42
§ och dess bilaga 1 punkt 4 (32,06 euro från och med 1.1.2019 och 32,38 euro från
och med 1.4.2019).

2.

Till de förtroendevalda betalas sammanträdesarvoden under fullmäktigeperioden
2019–2022 enligt följande:
a) gemensamma kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkorådet och församlingsråden:
60 €
b) direktioner, kommittéer och arbetsgrupper som tillsatts av de ovan nämnda
förvaltningsorganen: 40 €

3.

För valförrättningsdagarna betalas en timlön på 16,00 euro till en medlem av
valnämnden som deltar i förrättningen.

4. Ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige får ett årsarvode på 1200 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige ett årsarvode på 600 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkorådet ett årsarvode på 600 € och vice ordföranden
för församlingsrådet ett årsarvode på 600 € under fullmäktigeperioden 2019–2022.
5.

Vid betalning av sammanträdesarvoden till tjänsteinnehavare och arbetstagare iakttas
kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal som då gäller.

Gemensamma kyrkorådet 29.8.2018 § 181
Beslutsförslag från arbetsgruppen för justering av sammanträdesarvoden:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att fastställa följande sammanträdesarvoden för
fullmäktigeperioden 2019–2022:
1.

Till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som är berättigade till
sammanträdesarvode enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal betalas
från och med 1.1.2019 det maximibelopp för sammanträdesarvodet som anges
i KyrkTAK 42 § och dess bilaga 1 punkt 4 (32,06 euro från och med 1.1.2019
och 32,38 euro från och med 1.4.2019).

2.

Till
de
förtroendevalda
betalas
sammanträdesarvoden
fullmäktigeperioden 2019–2022 enligt följande:
a) gemensamma kyrkofullmäktige,
församlingsråden: 60 €

gemensamma

kyrkorådet

under
och

b) direktioner, kommittéer och arbetsgrupper som tillsatts av de ovan
nämnda förvaltningsorganen: 40 €
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3.

För valförrättningsdagarna betalas en timlön på 16,00 euro till en medlem av
valnämnden som deltar i förrättningen.

4.

Ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige får ett årsarvode på 1200 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige ett årsarvode på 600 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkorådet ett årsarvode på 600 € och vice
ordföranden för församlingsrådet ett årsarvode på 600 € under
fullmäktigeperioden 2019–2022.

5.

Vid betalning av sammanträdesarvoden till tjänsteinnehavare och arbetstagare
iakttas kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal som då gäller.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomichefen redogjorde för ärendet.
Under diskussionen föreslog ordföranden, att till första punkt skulle tilläggas, att vid
betalningen av mötesarvoden iaktas den av gemensamma kyrkofullmäktige godkända
mötesarvodestagdan. Förslaget godkändes enhälligt.
Efter diskussionen konstaterade ordföranden att gemensamma kyrkorådet beslutat att
fastställa följande sammanträdesarvoden för fullmäktigeperioden 2019–2022:
1.

Vid utbetalningen av mötesarvoden iaktas
kyrkofullmäktige godkända mötesarvodestagdan.

2.

Till de tjänsteinnehavare och arbetstagare som är berättigade till
sammanträdesarvode enligt Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal betalas
från och med 1.1.2019 det maximibelopp för sammanträdesarvodet som anges
i KyrkTAK 42 § och dess bilaga 1 punkt 4 (32,06 euro från och med 1.1.2019
och 32,38 euro från och med 1.4.2019).

3.

Till
de
förtroendevalda
betalas
sammanträdesarvoden
fullmäktigeperioden 2019–2022 enligt följande:
a) gemensamma kyrkofullmäktige,
församlingsråden: 60 €

den

gemensamma

av

gemensamma

kyrkorådet

under
och

b) direktioner, kommittéer och arbetsgrupper som tillsatts av de ovan
nämnda förvaltningsorganen: 40 €
4.

För valförrättningsdagarna betalas en timlön på 16,00 euro till en medlem av
valnämnden som deltar i förrättningen.

5.

Ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige får ett årsarvode på 1200 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkofullmäktige ett årsarvode på 600 €, vice
ordföranden för gemensamma kyrkorådet ett årsarvode på 600 € och vice
ordföranden för församlingsrådet ett årsarvode på 600 € under
fullmäktigeperioden 2019–2022.

6.

Vid betalning av sammanträdesarvoden till tjänsteinnehavare och arbetstagare
iakttas kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal som då gäller.
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Fastställande av ordförandearvodet för gemensamma kyrkorådets ordförande
Ärendet berett av: gemensamma kyrkorådets vice ordförande Erik Sjöberg, tfn 044 2520 961
Till gemensamma kyrkorådets ordförande har betalats förutom kyrkoherdelönen också ett skilt
arvode för skötseln av de uppgifter som ordföranden har. År 2011 var arvodet 213,12 euro i
månaden och år 2012 var det 217,38 euro i månaden. Summorna grundar sig på
bestämmelserna i KyrkTAK.
Från och med år 2013 har arvodet för gemensamma kyrkorådets ordförande inkluderats i
månadslönen som betalas åt Vasa finska församlings kyrkoherde. När lönearbetsgruppen vid
övergången till det nya lönesystemet fastställde högsta ledningens (kyrkoherdarna och
ekonomidirektören) löner beaktade den att Vasa finska församlings kyrkoherde också har som
uppdrag att vara ordförande för gemensamma kyrkorådet. Av den här orsaken fastställdes
lönen för finska församlingens kyrkoherde högre i förhållande till andra kyrkoherdars löner.
Arbetsgruppen definierade ändå inte vilken andel av lönen för Vasa finska församlings
kyrkoherde som grundade sig på ordförandeskapet i gemensamma kyrkorådet.
Nu när gemensamma kyrkorådets ordförande byts, är det nödvändigt att separat fastställa
ordförandearvodet för gemensamma kyrkorådets ordförande.
När man till det arvode som betalades år 2012 lägger till de höjningar som gjorts i
kontraktsprostens arvode i enlighet med höjningarna och justeringarna åren 2012–2018, blir
den beräkningsmässiga summan av arvodet 234,93 euro.
Det är motiverat att fastställa ordförandearvodet för gemensamma kyrkorådets ordförande till
en nivå på 234,93 euro från och med 1.9.2018.
Gemensamma kyrkorådets vice ordförandes beslutsförslag:
Gemensamma kyrkorådet beslutar att arvodet som betalas till gemensamma kyrkorådets
ordförande för skötseln av ordförandens uppgifter är 234,93 euro i månaden från och med
1.9.2018. Beloppet på arvodet justeras automatiskt i enlighet med KyrkTAK:s allmänna
arvodesförhöjningar.
Gemensamma kyrkorådets beslut:
Antecknas att ekonomichefen, förvaltningschefen, chefen för begravningsväsendet och
kyrkoherdarna anmälde jäv och inte deltog i behandlingen av ärendet.
Antecknas att ordföranden fungerade som sekreterare under behandlingen av detta
ärende.
Enligt beslutsförslaget.

Tarkastajien nimikirjaimet
Justerarnas initialer

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ¤Kokous
VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET ¤

29.8.2018 klo 16.30
Sammantr. 29.8.2018

PÖYTÄKIRJA
PROTOKOLL

Paikka
Plats

Sivu
kl. 16.30

21 / 21
Sidan

Vähänkyrön seurakuntasali, Kirstantie 7
Lillkyro församlingssal, Kirstantie 7

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Anmälningsärenden
-

Kyrkostyrelsens cirkulär 11/21.6.2018
Förvaltnings- och specialdomstolarna har en ny e-tjänst – besvärsanvisningar måste
uppdateras

-

Gemensamma kyrkofullmäktiges extrainsatta möte hålls torsdag 11.10.2018 kl.
18.00.

-

Lappo stifts domkapitel har på sitt sammanträde 15.8.2018 utsett kyrkoherde Petri
Hautala till ordförande i Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd för tiden
1.9–31.12.2018.

-

Lappo stifts domkapitel har på sitt sammanträde 15.8.2018 utsett Korsholms finska
församlings kyrkoherde Jari Friman till Storkyro prosteris tjf. kontraktsprost för tiden
16.8–31.12.2018. Motiveringen till den begränsade varaktigheten är pågående
tillsättningar av tjänster och strukturella reformprocesser.

-

ekonomichefen Juha Silander och kyrkoherden Petri Hautala tackade gemensamma
kyrkorådets viceordförande Erik Sjöberg för att har fungerat som ordförande under
kyrkoherde Krister Koskelas semester och pension.

Beslutsförslag:
Antecknas för kännedom.

Gemensamma kyrkorådets beslut:
Enligt beslutsförslaget.

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt sammanträdets avslutande
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