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19 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen.

20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 6.4.2015 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 13.4.2015 alkaen.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

21 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Taina Hautala ja Tom Sergelius.

Päätös

22 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito
Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 28.4.2015 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 30.4.–30.5.2015. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 6.4.–11.5.2015 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

23 § Kokouksen työjärjestys
Esitys
Päätös

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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24 § Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin virkanimikkeen muuttaminen
Hämeenkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto 28.11.2014 / 117 §
117 § Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin nimikkeen muutos ja palkkauksen tarkistaminen
Liite 1. Liitteenä Akavan Erityisalat ry:n lakimiehen lausunto
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto on 14.2.2013 § 16 tehnyt seuraavan esityksen.
”Hämeenkylän seurakuntaneuvosto esittää, että seuraavien virkojen osalta
toimitetaan nimikkeenmuutos- sekä palkkatarkastusesitys palkka-asiamiehelle.
Toimisto- ja tiedotussihteeri > tiedottaja
Tehtävänkuvaus vastaa nykyisellään tiedottajan tehtäviä. Viestintätehtävien
ohella tehtävänkuvaukseen ja työhön kuuluvat myös jäsenyys erilaisissa yhtymätason työryhmissä, kuten Suurella Sydämellä viestintäryhmän jäsenyys ja
Pienelle parasta hankkeen työryhmän jäsenyys. Nimikkeen- ja palkantarkastamista puoltaa myös se, että seurakunta tuottaa valtaosan tiedotusmateriaalista itsenäisesti ilman ulkopuolisen ostopalvelun käyttämistä esimerkiksi taiton ja valokuvaamisen osalta.”
(Samaan pykälään on sisällytetty myös toinen nimikeasia)
Päätös edellä kerrottuun seurakuntaneuvoston esitykseen oli, että nimikkeestä poistettiin toimistosihteerinimike, (YKV 11.5..2013 § 52). Perusteluna tiedottajanimikkeelle oli, että tehdyn linjauksen mukaisesti pienessä seurakunnassa ei voi olla tiedottajaa ainoastaan tiedotussihteeri.
Hämeenkylän seurakunnan tiedottaja -nimike on ollut useampaan otteeseen
esillä palkkatyöryhmässä. Asianosainen on antanut 4.6.2014 päivätyn Akavan
Erityisalat ry:n lausunnon tehtävänkuvauksestaan suhteessa nimikkeeseen.
Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Akavan Erityisalat ry katsoo, että tiedotussihteeri Anna Äystön tehtävät kuuluvat asiantuntijatasolle ja että hänen
nimikkeensä tulisi olla tiedottaja.
Asiantuntijatehtävien tulisi niin ikään näkyä viran palkkauksessa siten, että
virka kuuluu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän 600-luokitukseen.
Hämeenkylässä on tutkittu tarkkaan eri seurakuntien tiedotussihteereiden/tiedottajien tehtäväsisältöä. Lopputulemana on, että Vantaankosken seurakunnan tiedottajan ja Hämeenkylän tiedotussihteerin tehtävät vastaavat eniten
toisiaan niin tehtävänkuvauksiltaan, vaalivuuden arvioinnin sekä kelpoisuusehtojen perusteella, kun tämä nimityksenmuutosprosessi on aloitettu. Näiden
kahden viran ainoa päätösperustelu sille, ettei Hämeenkylään ole saatu tiedottaja nimikettä käyttöön on seurakunnan pieni koko. Akavan Erityisala ry
mainitsee lausunnossa, ettei seurakunnan koko voi olla päätösperuste
nimikkeelle. Mainittakoon, että Vantaankoskella toimii osa-aikainen tiedottaja
ja Hämeenkylässä kokopäiväinen tiedotussihteeri.
Esitys

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto esittää edelleen esittelyosion perusteluin,
että seurakunnan tiedotussihteeri Anna Äystön virkanimike muutetaan tiedottajaksi vastaamaan viran tehtävänkuvausta. Liitteenä Akavan Erityisalat ry:n
lausunto.
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Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää, että viranhaltija Äystön palkka tarkastetaan siten, että se vastaa Vantaankosken tiedottajan palkkaa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja se lähetetään edelleen yhteisen kirkkoneuvoston/valtuuston joulukuun 2014 kokouksen käsittelyyn.

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015
Hämeenkylän seurakunnassa on tiedotussihteerin virka, jonka palkkaus on
vaativuusryhmän 502 (vähimmäispalkka 2 282,85 euroa) mukainen. Tiedottajan viran vaativuusryhmä on 503 (vähimmäispalkka 2 401,59 euroa).
Yhteinen kirkkoneuvosto on 10.12.2014/225 § päättänyt kumota yhteisen
kirkkoneuvoston 24.3.2010/56 § tekemän päätöksen tiedotustehtäviä seurakunnissa hoitavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkausta koskevista linjausperiaatteista. Tämä päätös perustui seurakuntien kokoon perustuvaan
virkanimikkeistöön, jolloin muun muassa vain kahdella suurimmalla seurakunnalla oli tiedottajan virka. Pienemmissä seurakunnissa oli muun muassa tiedotussihteerien tai toimisto- ja tiedotussihteerien virkoja.
Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen johtosäännön 10 §:n kohdan
15. mukaan yhtymän johtaja päättää palkka-asiamiehen esittelystä olemassa
olevan viran tai työsuhteen vaativuusryhmästä ja peruspalkasta tai niiden
muuttamisesta kaikkien Vantaan seurakuntayhtymän virkojen ja työsuhteiden
osalta lukuun ottamatta kirkkoherroja ja yhtymän johtajan välittömiä alaisia.
Palkkausta on käsitelty alustavasti seurakuntayhtymän palkkatyöryhmässä
18.12.2014/22. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää muuttaa Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin virkanimikkeen
tiedottajaksi 1.5.2015 lukien.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa Hämeenkylän seurakunnan tiedotussihteerin virkanimikkeen tiedottajaksi 1.5.2015 lukien.
Päätös

25 § Korson seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän viran lakkauttaminen ja
määräaikaisen perhetyöntekijän viran perustaminen 1.6.2015 alkaen
Korson seurakunnan seurakuntaneuvosto 3.12.2014 / 116 §
116 § Korson seurakunnan varhaisnuorisotyöntekijän viran lakkauttaminen ja
määräaikaisen perhetyöntekijän viran perustaminen 1.6.2015 alkaen
Korson seurakunnassa on ollut varhaisnuorisotyönohjaajan virka täyttämättä
edellisen viranhaltijan Liisa Oksasen eläkkeelle jäämisestä 1.4.2012. alkaen.
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Seurakuntaneuvosto päätti 11.5.2011 perustaa seurakuntaan määräaikaisen
perhetyöntekijän viran perhekasvatusprojektia varten ajalle 1.8.2012–
31.7.2014. Virkaa hoitamaan valittiin Tytti Malinen. Projektin päätyttyä seurakuntaneuvosto päätti palkataTytti Malisen projektin seurantajaksoa varten
1.8.2014.–31.5.2015 väliseksi ajaksi.
Samalla annettiin työryhmälle Katja Gunther, Jani Puskala, Kirsi Heikinheimo,
Lea Heikkilä, Tero Fleminch, Sanna Heikurinen ja Pirkko Yrjölä, tehtäväksi
tehdä joulukuun seurakuntaneuvoston kokoukseen esitys:
a) nuorisotyönohjaajan viran täyttämisestä tai lakkauttamisesta
b) perhekasvatustyön jatkosta Korson seurakunnassa
Työryhmä on kokoontunut 3 kertaa.

Esitys

• Korson seurakunnan toinen varhaisnuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan
31.5.2015.
• Korson seurakuntaan perustetaan 1.6.2015 alkaen määräaikainen perhetyöntekijän virka 31.5.2019 asti.
Perustelut:
• työalarajat ylittävän, perheisiin suuntautuvan työtavan kehittäminen seurakunnassa
• perheitä osallistavan,ennalta ehkäisevän ja kokonaisvaltaisen työn edistäminen
• erilaisten perheiden, kasvavan maahanmuuttajaväestön sekä työvoimaresurssien asettamat haasteet
• kasvatuksen kokonaiskentän tulevaisuuden muutokset
Perusteluina viran määräaikaisuudelle on Vantaan seurakunnille asetetut
säästötavoitteet sekä kasvatuksen kentän eläköitymissuunnitelma ja sen vaikutukset työntekijämäärään vuoden 2019 jälkeen.
Perustettavan viran pätevyysvaatimuksina:
kirkon lapsi- ja perhetyön tutkinto
sosionomi Amk
muu soveltuva koulutus ja kokemus
Palkkaus: vaativuusryhmä 502

Päätös

Esityksen mukainen. Lähetetään yhteiselle kirkkoneuvostolle toimenpiteitä
varten.

Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015
Kirkkolain 6:9 §:
”Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija
voidaan ottaa määräajaksi vain, jos
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
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3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien
tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan
toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.”
Viran vaativuusryhmäksi on ehdotettu vaativuusryhmää 502. Sen vähimmäispalkka on 2 273,75 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa viran peruspalkan, kun viran tehtävänkuvaus on tehty. (AS)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. lakkauttaa Korson seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajan viran
31.5.2015 lukien
2. perustaa Korson seurakunnan määräaikaisen 1.6.2015–31.5.2019 perhetyöntekijän viran, jonka kelpoisuusehtona on kirkon lapsi- ja perhetyön tutkinto, sosionomi (amk) tai muu soveltuva koulutus ja jonka palkkaus on
vaativuusryhmän 502 mukainen
3. todeta, että viran määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan kasvatuksen henkilöstön tarpeen uudelleenarviointi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. lakkauttaa Korson seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajan viran
31.5.2015 lukien
2. perustaa Korson seurakunnan määräaikaisen 1.6.2015–31.5.2019 perhetyöntekijän viran, jonka kelpoisuusehtona on kirkon lapsi- ja perhetyön tutkinto, sosionomi (amk) tai muu soveltuva koulutus ja jonka palkkaus on
vaativuusryhmän 502 mukainen
3. toteaa, että viran määräaikaisuuden perusteena on seurakunnan kasvatuksen henkilöstön tarpeen uudelleenarviointi.
Päätös

26 § Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-212- 1 vuokraaminen Asunto Oy Vantaan
Salvialle
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan asemakaavaalueella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus 92-72-212-1, jonka rakennusoikeus on yhteensä 4 200 k-m². Tontti on varattu asuinkerrostalorakentamiseen, ja sillä on asemakaavamerkintä AK. Alueen omistusosuus jakautuu siten, että Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus 35,89 %.

Kokouskutsu
ja esityslista
Yhteinen kirkkovaltuusto

2/2015
19–35 §

8 (24)

21.4.2015
Vuokraus perustuu yhteisen kirkkovaltuuston 4.3.2014 / 8 § hyväksymään
esisopimukseen alueen tonttien vuokraamisesta Lemminkäinen Talo Oy:n
osoittamille yhtiöille. Esisopimuksen perustana oli avoin tontinvuokrauskilpailu, jonka lähtökohtana olivat yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan
3.12.2013 / 83 § hyväksymät Lipstikan asemakaava-alueen AK-kortteleiden
vuokrausperiaatteet. Tontit vuokrataan 50 vuodeksi lähtövuokratasolla
17,50 e/k-m² hintatasossa joulukuu 2013. Tontin alkuvuokraksi muodostuu
näin ollen 73 500 euroa.
Asemakaava tuli voimaan tammikuussa 2015. Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa on sovittu, että vuokra-aika alkaa 2.1.2015, ja vuokra erääntyy vuosittain
kesäkuun lopussa. Tarjoaja on maksanut vuokraoikeusmaksun ensimmäisen
erän. Toinen erä erääntyy, kun Elmontie valmistuu ja tontti on kytkettävissä
kunnallistekniikkaan. Vantaan kaupungin ennakkotietojen mukaan tämä tapahtunee arviolta kuukauden kuluessa.
Kirkkolain 14:4,2 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokraaika on yli 10 vuotta. (OJ/ST)

Liite 1: Maanvuokrasopimusluonnos liitteineen
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää
1. vuokrata Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin kiinteistötunnus
92-72-212-1 Asunto Oy Vantaan Salvialle 2.1.2015 alkaen
2. todeta, että vuokrasopimus on 50 vuoden pituinen, ja perusvuosivuokra
sopimuksen alkaessa 73 500 euroa
3. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään lopullisen maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen Vantaan seurakuntayhtymän
puolesta
4. todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen tontin vuokraamisesta
5. alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. vuokraa Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin kiinteistötunnus
92-72-212-1 Asunto Oy Vantaan Salvialle 2.1.2015 alkaen
2. toteaa, että vuokrasopimus on 50 vuoden pituinen, ja perusvuosivuokra
sopimuksen alkaessa 73 500 euroa
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3. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään lopullisen maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen Vantaan seurakuntayhtymän
puolesta
4. toteaa, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen tontin vuokraamisesta
5. alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

27 § Lipstikan asemakaava-alue, tontin 92-72-217- 1 vuokraaminen Rakennusliike
Lapti Oy:lle
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät omistavat Lipstikan asemakaavaalueella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus 92-72-217-1, jonka rakennusoikeus on yhteensä 3 200 k-m². Tontti on varattu asuinkerrostalorakentamiseen, ja sillä on asemakaavamerkintä AK. Alueen omistusosuus jakautuu siten, että Vantaan seurakuntayhtymän osuus on 64,11 % ja Helsingin seurakuntayhtymän osuus 35,89 %.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2013/83 § Lipstikan
asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet. Vuotuiseksi lähtövuokratasoksi määriteltiin 17,50 e/k-m² hintatasossa joulukuu 2013, joten tontin alkuvuokraksi muodostuu 56 000 euroa.
Korttelin luovuttamisesta järjestettiin tontin vuokrauskilpailu. Tarjouspyyntöasiakirjat olivat vapaasti noudettavissa Vantaan seurakuntayhtymän kotisivuilta www.vantaanseurakunnat.fi, ja lisäksi kilpailusta ilmoitettiin seurakuntayhtymien kanssa yhteistyössä toimiville rakennusyrityksille sekä kaikille, jotka ovat olleet kiinnostuneita asuntorakentamisesta seurakuntien maa-alueille.
Tarjouksen alueen vuokraamisesta jätti määräaikaan 5.12.2014 mennessä
kaksi rakennusyritystä. Tarjouskilpailuaineisto ja tarjousten avauspöytäkirja
ovat nähtävillä kokouksessa.
Korkeimman tarjouksen vuokraoikeusmaksusta teki Lapti Oy, tarjous oli suuruudeltaan 429 000 euroa. Alueelle suunnitellaan toteutettavaksi noin 60
asuntoa, ja toteutustapa on todennäköisesti omistusasuntotuotanto.
Tarjouskilpailun ehtojen mukaisesti kilpailun voittaneen yrityksen kanssa laaditaan varaussopimus siten, että yritys suorittaa varausmaksuna 30 % vuokraoikeusmaksusta ennen yhteisten kirkkovaltuustojen käsittelyä. Varausmaksun suuruus on 128 700 euroa, josta Vantaan seurakuntayhtymän osuus on
82 509,57 euroa. Jos vuokrasopimusta ei synny seurakuntayhtymien päätöksenteosta johtuvista syistä, varausmaksu palautetaan.
Kirkkolain 14:4,2 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokraaika on yli 10 vuotta. (OJ/ST)
Liite 2: Varaussopimus- ja maanvuokrasopimusluonnos liitteineen
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Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan varaussopimuksen koskien tontin kiinteistötunnus 92-72-217-1 vuokraamista
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan varaussopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
a) vuokrata Rakennusliike Lapti Oy:lle Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin kiinteistötunnus 92-72-217-1 perustettavan yhtiön lukuun 5.12.2014 päivätyn tarjouksen ja maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti 50 vuoden vuokra-ajaksi aloitusvuosivuokralla
56 000 euroa
b) valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään lopullisen
maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen Vantaan seurakuntayhtymän puolesta
c) todeta, että Rakennusliike Lapti Oy maksaa vuokraoikeusmaksuna
seurakuntayhtymille yhteensä 429 000 euroa
d) todeta, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä
tekee vastaavan päätöksen tontin vuokraamisesta
e) alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. vuokraa Rakennusliike Lapti Oy:lle Lipstikan asemakaava-alueella sijaitsevan tontin kiinteistötunnus 92-72-217-1 perustettavan yhtiön lukuun
5.12.2014 päivätyn tarjouksen ja maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen
mukaisesti 50 vuoden vuokra-ajaksi aloitusvuosivuokralla 56 000 euroa
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään lopullisen maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen Vantaan seurakuntayhtymän
puolesta
3. toteaa, että Rakennusliike Lapti Oy maksaa vuokraoikeusmaksuna seurakuntayhtymille yhteensä 429 000 euroa
4. toteaa, että päätös edellyttää, että myös Helsingin seurakuntayhtymä tekee vastaavan päätöksen tontin vuokraamisesta
5. alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös
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28 § Päiväkummun tontin vuokraus
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Vantaan seurakuntayhtymä omistaa Vantaan Päiväkummun kaupunginosassa osoitteessa Tuovintie 39 sijaitsevan 2060 m2 suuruisen tontin, kiinteistötunnus 92-75-79-1, jolla on rakennusoikeutta 500 k-m2. Tontilta on viime
vuonna purettu Päiväkummun seurakuntatalo, minkä jälkeen on kartoitettu
tontin kehittämis- ja käyttömahdollisuuksia. Tässä yhteydessä on kuultu myös
alueen omakotiyhdistystä sekä kaavoitusviranomaisia. Omakotiyhdistyksen
taholta tontille on toivottu esimerkiksi päiväkotitoimintaa. Myös kaupungin varhaiskasvatuksen mukaan alueella on tarvetta päiväkodille. Edellä mainitun
johdosta on käyty keskusteluja alan toimijoiden kanssa, ja tontin vuokrauksesta päiväkotitoimintaan on järjestetty pienimuotoinen kilpailu. Tarjouskilpailu
järjestettiin oletetulla 600 k-m2 rakennusoikeuden määrällä. Korkeimman
vuokratarjouksen, vuosivuokra 11 590 euroa, jätti Suomen Hoivatilat Oy.
Tontin käyttö päiväkotina edellyttää kaavamuutosta, jossa asemakaavamerkintä YK muutetaan päiväkotirakentamisen sallivaksi. Mikäli kaavamuutos toteutuu, esisopimuksen pohjalta on tarkoitus tehdä 50 vuoden pituinen maanvuokrasopimus tarjouksen mukaisella perusvuokralla, tarkistettuna tontin lopullisella rakennusoikeuden määrällä.
Ennen kaavamuutosta vuokralaisen kanssa on tarkoitus laatia esisopimus,
jonka mukaan sopijaosapuolet sitoutuvat asemakaavamuutosprosessin käynnistämiseen ja tontin vuokraamiseen kaavamuutoksen vahvistuttua. Vuokranmaksuvelvoite alkaa 1.7.2015 riippumatta siitä, onko asemakaava vielä vahvistunut.
Kirkkolain 14:4,2 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokraaika on yli 10 vuotta.
Kiinteistöjohtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2015 / 8 § ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle Suomen Hoivatilojen tarjouksen hyväksymistä ja tontin vuokraamista.
Tarjouskilpailuaineisto ja tarjousten avauspöytäkirja ovat nähtävillä kokouksessa. (OJ/ST)
Liite 3: Maanvuokrasopimuksen esisopimus ja maanvuokrasopimuksen luonnos
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Päiväkummun tontin vuokrausta koskevan esisopimuksen liitteineen
2. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen allekirjoittamaan esisopimuksen
sen jälkeen kun yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt vuokrauspäätöksen
3. yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
a) vuokrata Suomen Hoivatilat Oy:lle Päiväkummun tontin päiväkotirakentamista varten 13.2.2015 päivätyn tarjouksen, esisopimuksen ja
maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti 50 vuoden vuokra-ajalle alkuvuokraan 11 590 euroa
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b) todeta, että tontin vuosivuokra määräytyy 600 k-m2 rakennusoikeudesta siten, että vuokran suuruus tarkistetaan asemakaavamuutoksenvalmistuttua lopullisen rakennusoikeuden määrää vastaavaksi
c) alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi
d) valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään lopullisen
maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. vuokraa Suomen Hoivatilat Oy:lle Päiväkummun tontin päiväkotirakentamista varten 13.2.2015 päivätyn tarjouksen, esisopimuksen ja maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti 50 vuoden vuokra-ajalle alkuvuokraan 11 590 euroa
2. toteaa, että tontin vuosivuokra määräytyy 600 k-m2 rakennusoikeudesta
siten, että vuokran suuruus tarkistetaan asemakaavamuutoksenvalmistuttua lopullisen rakennusoikeuden määrää vastaavaksi
3. alistaa vuokrauspäätöksen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
4. valtuuttaa kiinteistöjohtaja Sari Turusen viimeistelemään lopullisen maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittamaan sen.
Päätös

29 § Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2014 käyttötalouden jäämien
suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle viestinnälle, yhteisen
seurakuntatyön palveluille, Laurinkodille sekä yhteisille painopisteprojekteille ja
ruoka-avustuksiin
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että edelliseltä vuodelta
syntyvät käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2015 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai vähentävät seurakunnan tai
muun toimintayksikön nettomäärärahaa. Menettely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli seurakuntiin sekä kolmanteen pääluokkaan eli yhteiseen viestintään,
yhteisen seurakuntatyön palveluihin ja Laurinkotiin. Menettely koskee seurakuntien sopeuttamis- ja kehittämisrahaa sekä yhteisiä painopisteprojekteja.
Menettelyä esitetään sovellettavaksi myös ruoka-avustusten avustusmäärärahaan.
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Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle. Siirtyvien erien ollessa suuria on valtuustolle
annettava selvitys siitä, miten seurakunta tai muu yksikkö aikoo tilanteessa
menetellä.
Alla olevassa taulukossa on ensin vuoden 2014 alkuperäinen nettokehys.
Sen jälkeen toteutunut nettomeno ja näiden lukujen erotus. Tähän summaan
on lisätty tai vähennetty vuodelta 2013 siirretyt jäämät ja muut määrärahamuutokset, ja viimeisessä sarakkeessa on vuoden 2014 jäämä.
Seurakunnat ja eräät seurakuntatyön yksiköt

Tikkurila
Vantaankoski
Korso
Vanda svenska
Hakunila
Rekola
Hämeenkylä
Vantaan Lauri ja
Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö**
Laurinkoti

nettokehys
3 870 141
2 925 171
2 152 413
825 471
1 982 117
1 627 288
1 568 243

toteutuma
nettomeno
3 932 568
2 920 390
2 228 535
858 292
1 949 766
1 543 363
1 565 649

erotus
-62 427
4 781
-76 122
-32 821
32 351
83 925
2 594

1 540 440
2 256 210
12 870

1 564 597
2 264 288
-1 511

-24 157
-8 078
14 381

edellisen vuoden Vuoden 2014
jäämä*
jäämä
578 369
515 942
-237 524
-232 743
432 812
356 690
3 099
-29 722
144 137
176 488
176 119
260 044
96 828
99 422
35 321
306 043
135 904

11 164
297 965
150 285

* Edellisen vuoden jäämät myönnetään talousarvion mukaisesti seurakunnille
ja erikseen mainituille tehtäväalueille lisämäärärahana seuraavan vuoden talousarvioon.
**Yhteisen seurakuntatyön hallinto, yhteinen kasvatus, yhteinen diakonia, yhteiskunnallinen työ, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito.
Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään taulukon mukaisten jäämien suuruisia
määrärahamuutoksia vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan.
Projektimäärärahat
Talousarviossa on ollut viime vuosina erillisiä projektimäärärahoja (nk. painopisteprojektit) strategisesti tärkeiden toiminnallisten tavoitteiden tukemiseksi.
Vuoden 2014 talousarviossa olleista painopisteprojekteista osa jatkuu vuonna
2015. Tämän vuoksi esitetään osalle projekteista vuodelle 2015 lisämäärärahana vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2014 on osoitettu määrärahaa
jääneen käyttämättä vuonna 2014.
Lisämäärärahaesitys vuodelle 2015:
Suurella sydämellä
Monikulttuurisuustyön tukihanke
Jäsen 360
Korso, jäsenyyden tukihanke

9 800
2 600
17 100
7 200

Yhteensä

36 700
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Ruoka-avun avustusmääräraha
Yhteisissä avustuksissa on vuosittain ollut 89 100 euron avustusmääräraha
käytettävä Ruoka-apu ry:n avustamiseen. Ruoka-apu ry on lopettanut toimintansa ja vastaavaa apua on vuoden 2014 aikana ohjattu seurakuntien ja mm.
Vahti ry:n kautta ruoka-apua tarvitseville. Vantaan kaupungin, seurakuntayhtymän ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä haettava ESR-rahoitus
ruoka-aputoiminnan organisoimiseksi (Yhteinen pöytä -projekti) ei ole vielä
varmistunut. Määrärahaa tarvitaan seurakuntien ruoka-aputoiminnan tukemiseen vuoden 2015 aikana ennen Yhteinen pöytä -projektin käynnistymistä.
Tämän vuoksi vuodelle 2015 esitetään lisämäärärahana ruoka-aputoiminnan
avustuksiin vastaava määrä kuin tilinpäätöksessä 2014 on määrärahaa osoitettu jääneen käyttämättä.
Lisämäärärahaesitys vuodelle 2015:
Ruoka-apuavustukset

60 000

Määrärahamuutokset lisäävät seurakuntayhtymän vuoden 2015 rahoitustarvetta yhteensä 1 702 235 eurolla. Kokonaistaloudellisesti katsottuna päätöksellä ei ole rahoitustarvetta lisäävää vaikutusta, koska jäämäsumma säästyi
vuodelta 2014.
Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään kokonaissummina seurakuntien osalta seurakuntaneuvostojen tehtäväalueille ja yhteisen
seurakuntatyön osalta yhteisen seurakuntatyön hallintotehtäväalueelle. Kukin
seurakunta ja yhteisten palveluiden yksikkö päättää lisämäärärahan tarkemmasta kohdennuksesta omille tehtäväalueilleen. (JV)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
tehdä vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2014 käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle viestinnälle, yhteisen
seurakuntatyön palveluille, Laurinkodille sekä yhteisille painopisteprojekteille
ja ruoka-avustuksiin.
Jäämät
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti
Yhteensä

176 488
99 422
356 690
260 044
515 942
-29 722
-232 743
11 164
297 965
150 285
1 605 535

Painopisteprojektien jäämät
Suurella sydämellä
Monikulttuurisuustyön tukihanke
Jäsen 360
Korso, jäsenyyden tukihanke

9 800
2 600
17 100
7 200
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Yhteensä

36 700

Avustusten jäämät:
Ruoka-apuavustukset

60 000

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto tekee vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan
seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2014
käyttötalouden jäämien suuruiset lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle
viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille, Laurinkodille sekä yhteisille
painopisteprojekteille ja ruoka-avustuksiin.
Jäämät
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
Yhteinen seurakuntatyö
Laurinkoti
Yhteensä

176 488
99 422
356 690
260 044
515 942
-29 722
-232 743
11 164
297 965
150 285
1 605 535

Painopisteprojektien jäämät
Suurella sydämellä
Monikulttuurisuustyön tukihanke
Jäsen 360
Korso, jäsenyyden tukihanke

9 800
2 600
17 100
7 200

Yhteensä

36 700

Avustusten jäämät:
Ruoka-apuavustukset

60 000

Päätös

30 § Talousarviomuutos, jolla myönnetään vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaisen
lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat seurakunnille,
yhteiselle viestinnälle, yhteisen seurakuntatyön palveluille ja Laurinkodille
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä lomapalkkavarauksen muutos on kirjattu aiemmasta kirjauskäytännöstä poiketen. Muutos on aiheuttanut seurakunnille ja
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yksiköille tilinpäätöksen 2014 yhteydessä talousarviomenoa, joka yli- ja alijäämämenettelyssä on tarkoituksenmukaista korjata jäämämenettelyyn kuuluvien seurakuntien ja yksiköiden vuoden 2015 talousarvioihin.
Vuoden 2013 tilinpäätöksen lomapalkkavarauksen muutos perustuu puutteellisiin tietoihin, tästä johtuen vuoden 2014 tilinpäätökseen täsmennetyt lomatiedot aiheuttavat suuren muutoksen ja ylimääräisen kulukirjauksen. Vuoden
2015 alusta on seurakuntayhtymän lomatilastointi siirtynyt KIPA:n järjestelmään. Tämän odotetaan parantavan oleellisesti seurakuntayhtymän lomapalkkojen jaksotusta.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa mainitaan, että edelliseltä vuodelta
syntyvät käyttötalouden yli- ja alijäämät siirretään tilinpäätöksen jälkeen vuoden 2015 talousarvioon, jossa ne joko lisäävät tai vähentävät seurakunnan tai
muun toimintayksikön nettomäärärahaa. Tämä ennakoimaton lomapalkkavarauksen muutos voidaan luokitella samaan kategoriaan kuin käyttötalouden
yli- ja alijäämättely. Määrittely rajoittuu toiseen pääluokkaan eli seurakuntiin
sekä kolmanteen pääluokkaan eli yhteiseen viestintään, yhteisen seurakuntatyön palveluihin ja Laurinkotiin. Siirtyvät erät on otettava huomioon tehtäessä
lopullisia määrärahojen käyttösuunnitelmia kuluvalle vuodelle.
Seurakunnat ja eräät seurakuntatyön palvelun yksiköt ja Laurinkoti
Tikkurilan seurakunta
Vantaankosken seurakunta
Korson seurakunta
Vanda svenska församling
Hakunilan seurakunta
Rekolan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta

94 186,45 €
61 964,33 €
49 789,16 €
20 619,17 €
42 832,17 €
26 258,66 €
54 336,91 €

Paikalliseurakunnat yht

349 986,85 €

Viestintä
Yhteinen seurakuntatyö**
Laurinkoti
Yhteensä

11 454,84 €
61 538,42 €
7 518,17 €
430 498,28 €

Edellisen vuoden jäämät myönnetään talousarvion mukaisesti seurakunnille
ja erikseen mainituille tehtäväalueille lisämäärärahana seuraavan vuoden talousarvioon.
**Yhteisen seurakuntatyön hallinto, yhteinen kasvatus, yhteinen diakonia, yhteiskunnallinen työ, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito.
Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään taulukon mukaisten jäämien suuruisia
määrärahamuutoksia vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan.
Määrärahamuutokset lisäävät seurakuntayhtymän vuoden 2015 rahoitustarvetta 430 498 eurolla. Kokonaistaloudellisesti katsottuna päätös koskee eri
vuosien välistä menojen jaksottamista.
Taloustoimisto tekee määrärahasiirrot kirjanpitojärjestelmään kokonaissummina yksiköittäin. (JV)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
tehdä vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan seuraavat määräraha-
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muutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2014 vuoden tilinpäätöksen mukaisen lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat
seurakunnille, yhteiselle viestinnälle sekä yhteisen seurakuntatyön palveluille.
Lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat:
Hakunilan seurakunta
42 832
Hämeenkylän seurakunta
54 337
Korson seurakunta
49 789
Rekolan seurakunta
26 259
Tikkurilan seurakunta
94 186
Vanda svenska församling
20 619
Vantaankosken seurakunta
61 964
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
11 455
Yhteinen seurakuntatyö
61 538
Laurinkoti
7 518
Yhteensä

Päätös

430 498

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto tekee vuoden 2015 talousarvion käyttötalousosaan
seuraavat määrärahamuutokset. Näillä muutoksilla myönnetään vuoden 2014
vuoden tilinpäätöksen mukaisen lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset
lisämäärärahat seurakunnille, yhteiselle viestinnälle sekä yhteisen seurakuntatyön palveluille.
Lomapalkkavarauksen muutoksen suuruiset lisämäärärahat:
Hakunilan seurakunta
42 832
Hämeenkylän seurakunta
54 337
Korson seurakunta
49 789
Rekolan seurakunta
26 259
Tikkurilan seurakunta
94 186
Vanda svenska församling
20 619
Vantaankosken seurakunta
61 964
Vantaan Lauri ja Yhteisöviestintä
11 455
Yhteinen seurakuntatyö
61 538
Laurinkoti
7 518
Yhteensä

430 498

Päätös

31 § Muutos vuoden 2015 talousarvioon herättäjäjuhlien valmisteluja varten
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 14.2.2012 / 9 § anoa Herättäjä-Yhdistys ry:ltä
herättäjäjuhlien järjestämistä Vantaalle vuonna 2016.
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Herättäjä-Yhdistys ry on keväällä 2012 myöntänyt vuoden 2016 herättäjäjuhlat Vantaalle.
Herättäjäjuhlien toteuttamista varten yhteinen kirkkovaltuusto varautui myöntämään 100 000 euroa avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle juhlatalousarvioon ja 130 000 euroa Vantaan seurakuntayhtymän panokseksi juhlien toteuttamiseen.
Juhlien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja on toimittanut oheisen talousarvion. Sen mukaisesti ehdotetaan lisämäärärahaa seurakuntayhtymän vuoden
2015 talousarvioon seuraavasti:
- juhlien vuonna 2015 tapahtuvaan ennakkovalmisteluihin 49 000 euroa
- avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle juhlatalousarvioon 10 000 euroa.
Vuonna 2013 ja 2014 on herättäjäjuhlien 2016 ennakkovalmisteluihin käytetty
yhteensä 3 000 euroa. Nyt ennakkovalmisteluihin esitetään 49 000 euroa.
Vuoden 2016 talousarvioon jää varattavaksi valmisteluihin 78 000 euroa ja
avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle 90 000 euroa. (JV)

Liite 4: Yhteenveto herättäjäjuhlien pitämisestä Vantaalla ja talousarvio 2015 herättäjäjuhlakuluista
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää tehdä seuraavat muutokset vuoden 2015 talousarvioon:
1. 49 000 euron lisämääräraha herättäjuhlien 2016 ennakkovalmisteluihin
Vantaan seurakuntayhtymässä. Määrärahan käytöstä päättää herättäjäjuhlien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
2. 10 000 euron lisämääräraha avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle juhlatalousarvioon yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen.

Käsittely

Kokouksessa yhtymän johtaja muutti päätösesityksen kohtaa 2. seuraavasti:
2. 10 000 euron lisämääräraha avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle juhlatalousarvioon.

Päätös

Esitys hyväksyttiin käsittelyosassa tehdyillä lisäyksillä.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto tekee seuraavat muutokset vuoden 2015 talousarvioon:
1. 49 000 euron lisämääräraha herättäjuhlien 2016 ennakkovalmisteluihin
Vantaan seurakuntayhtymässä. Määrärahan käytöstä päättää herättäjäjuhlien järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
2. 10 000 euron lisämääräraha avustuksena Herättäjä-Yhdistys ry:lle juhlatalousarvioon.
Päätös
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32 § Vantaan seurakuntien väestötilastot vuodelta 2014
Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Keskusrekisterin laatima Väestötilastot 2014 sisältää tietoja Vantaan seurakuntien väestömuutoksista vuodelta 2014 ja sitä edeltäviltä vuosilta vuodesta
2003 alkaen. Tämä mahdollistaa jäsenkehityksen tarkastelun pitkällä aikavälillä, ja antaa suuntaa tulevien vuosien kehityksen arviointiin.
Vuoden 2014 lopussa Vantaan seurakunnissa oli jäseniä 130 033. Jäsenmäärä väheni 2 277 jäsenellä (1,7 %) vuoteen 2013 verrattuna. Lasku oli toiseksi
suurin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kirkosta erosi 2 898 jäsentä.
Suurin eropiikki osui marras-joulukuun vaihteeseen, jolloin eduskunta käsitteli
lakialoitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Uusia jäseniä liittyi 733, mikä on
enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Lapsia kastettiin 1 419. Kasteiden määrä laski 10,1 % edelliseen vuoteen
nähden (1 579). 54,4 % Vantaalla syntyneistä lapsista kastettiin. Kuolleita oli
906.
Muuttoliikkeen aiheuttaman muuttotappion vuoksi jäsenmäärä laski 520 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Vantaan asukasluku oli
vuoden 2014 lopussa 210 738. Sen mukaan laskettuna 61,7 % vantaalaisista
kuului kirkkoon. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 63,6 % vantaalaista,
johon laskua oli 1,9 %. Suomenkielisistä seurakunnista suurin kirkkoonkuuluvuus oli Hämeenkylän seurakunnassa (67,8 %) ja pienin Hakunilan seurakunnassa (56,4 %). Kirkkoonkuuluvuuteen vaikuttaa mm. ei-kristittyjen maahanmuuton kohdistuminen eri alueille.
Seurakuntien jäsenet solmivat avioliittoja 791, joista kirkollisia vihkimisiä oli
441 (56 %). Avioliittojen kirkollisia siunaamisia oli 33. Kirkko oli mukana jäsentensä avioliiton solmimisessa, joko vihkimisessä tai siunaamisessa, 60prosenttisesti. Vuonna 2013 vastaava luku oli 61 %. (EL)
Liite 5: Väestötilastot 2014
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi vuoden 2014 väestötilastot
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi vuoden 2014 väestötilastot.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2014 väestötilastot.
Päätös
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33 § Ratkaisuvallan siirtäminen määräaikaisesti yhteisen seurakuntatyön palvelujen
tiimivastaaville
Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kokous 9.3.2015 (kokous 1/2015, 5 §)
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 10.6.2014 / 38 § hyväksyä
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen johtosäännön. Siihen on kirjattu
11 §:ään säädökset (11 säädöskohtaa) Palvelukeskuksen johtavien viranhaltijoiden ratkaisuvallasta. Johtosäännön hyväksymisen yhteydessä ennakoitiin
se, että yhteisen seurakuntatyön johtajan alaisuudessa toimiville lähiesimiehille voidaan Palvelukeskuksen johtosäännön hyväksymisen jälkeen delegoida viiden säädöskohdan kohdalla yhteisen seurakuntatyön johtajalle kuuluvaa
ratkaisuvaltaa.
Valmistelutekstissä asiaa oli yhteiselle kirkkovaltuustolle selvitetty seuraavasti:
”Yhteisen seurakuntatyön johtosäännöt
Vantaan seurakuntayhtymässä on yhteisen kirkkovaltuuston 1.12.2009 hyväksymä yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosääntö ja yhteisen kirkkovaltuuston 22.9.2009 hyväksymä yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö. Näitä on tarkoitus tarkistaa myöhemmin. Tarkistusta on kuitenkin jo
ennakoitu ottamalla palvelukeskuksen johtosäännön 11 §:ään mahdollisuus
ratkaisuvallan siirtämiseen yhteisen seurakuntatyön johtajan lisäksi yhteisen
seurakuntatyön palvelujen lähiesimiehille.”
Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosäännössä on määritelty yhteisen
seurakuntatyön toiminnot, joita ovat
- yhteinen diakoniatyö (vammaistyö ja erityisdiakonia)
- yhteinen kasvatus- ja musiikkityö
- perheneuvontatyö
- sairaalasielunhoitotyö
- yhteiskuntatyö
- Laurinkodin tuetut asumispalvelut.
Jokaisella toiminnolla on oma tiiminsä. Yhteisen seurakuntatyön palveluiden
lähiesimiehenä toimivat nykyisen johtosäännön mukaan tiiminvastaavat.
Yhteisen seurakuntatyön palveluissa on valmisteilla organisaatiouudistus,
jonka johdosta yhteisen seurakuntatyön palvelujen johtosääntöä on tarkistettava. Ennen tätä tarkistusta on syytä toteuttaa lähiesimiesten ratkaisuvallan
siirtoon liittyvät säädökset.
Seurakuntayhtymän maksuliikenne ja palkkalaskenta ovat siirtyneet 1.1.2015
lukien Kirkon palvelukeskukseen (Kipa), minkä johdosta olisi tarkoituksenmukaista antaa tiimien vastaaville päätösvaltaa muutamissa henkilöstöhallintoon
ja hankintoihin liittyvissä asioissa jo nyt. Tämä helpottaisi päätösten kirjaamista ja hyväksymistä Kipa:n järjestelmissä. Tiiminvastaavilla on jo nykyisen johtosäännön mukaan oikeus hyväksyä työalansa laskut yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtokunnassa vuosittain määritellyissä rajoissa.
Koska organisaatiomuutos on vielä valmisteltava, tiimivastaavien ratkaisuvaltaa koskeva päätös on tehtävä erillisenä. Se voitaisiin tehdä tässä vaiheessa
määräaikaisena.
Kun johtosäännön kokonaistarkistus tulee hyväksyttäväksi, sisällytetään lähiesimiehille tehtävä ratkaisuvallan siirtoa koskeva säännös siihen.
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Kirkkolain 10:4,2 §:
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta
ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia asioita, joiden
merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena.”
Yhteisen seurakuntatyön johtaja ja tiimien vastaavat ovat syksyn 2014 aikana
useaan kertaan käyneet vastaavien kokouksissa yhdessä läpi yhteisen seurakuntatyön johtajalta vastaaville siirtyviä tehtäviä. Valmista ratkaisuvallan siirtoesitystä käsiteltiin vastaavien kokouksessa 4.3.2015 yhdessä lakimies, vs.
yhtymän johtaja Anita Saviojan kanssa. (AS,PS)

Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto
päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää:
1. siirtää yhteisen seurakuntatyön palveluiden tiiminvastaaville ratkaisuvaltaa
määräaikaisesti enintään vuoden 2016 loppuun seuraavasti:
Tiiminvastaava tekee seuraavat ratkaisut:
1. myöntää alaisuudessaan olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sairauslomat.
2. myöntää alaisuudessaan olevien enintään viiden vuorokauden mittaiset vuosilomat.
3. päättää alaisuudessaan olevien yksittäisistä (1–3 päivää)
koulutuspäivistä sovittujen koulutusperiaatteiden puitteissa.
4. päättää alaisensa henkilöstön oikeudesta käyttää omaa autoa tai julkista liikennettä virkatehtävien hoitamiseksi sovittujen ohjeistusten mukaisesti sekä antaa määräyksen kotimaahan suuntautuvista virkamatkoista.
5. päättää vastuualueensa hankinnoista yhteisen seurakuntatyön johtokunnan asettamissa rajoissa ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai
palvelun arvo on enintään yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kyseiselle tiiminvastaavalle vahvistama määrä.
2. edellyttää, että tiiminvastaavat pitävät em. ratkaisuista päätösluetteloa.
Ote päätösluettelosta toimitetaan kohdan 3. osalta yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle. Muista päätöksistä ote tai muu ilmoitus toimitetaan yhteisen seurakuntatyön johtajalle. Otteet toimitetaan seitsemän päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä.
3. päättää, että edellä mainitut muutokset sisällytetään uudistettavana olevaan yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntöön.
4. päättää, että uusi käytäntö tulee voimaan 1.6.2015 lukien.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
(AS/PS)
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Yhteinen kirkkoneuvosto 25.3.2015
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää
1. siirtää yhteisen seurakuntatyön palveluiden tiiminvastaaville ratkaisuvaltaa
määräaikaisesti enintään vuoden 2016 loppuun seuraavasti:
Tiiminvastaava tekee seuraavat ratkaisut:
1. myöntää alaisuudessaan olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sairauslomat.
2. myöntää alaisuudessaan olevien enintään viiden vuorokauden mittaiset vuosilomat.
3. päättää alaisuudessaan olevien yksittäisistä (1–3 päivää)
koulutuspäivistä sovittujen koulutusperiaatteiden puitteissa.
4. päättää alaisensa henkilöstön oikeudesta käyttää omaa autoa tai julkista liikennettä virkatehtävien hoitamiseksi sovittujen ohjeistusten mukaisesti sekä antaa määräyksen kotimaahan suuntautuvista virkamatkoista.
5. päättää vastuualueensa hankinnoista yhteisen seurakuntatyön johtokunnan asettamissa rajoissa ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai
palvelun arvo on enintään yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kyseiselle tiiminvastaavalle vahvistama määrä.
2. edellyttää, että tiiminvastaavat pitävät em. ratkaisuista päätösluetteloa.
Ote päätösluettelosta toimitetaan kohdan 3. osalta yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle. Muista päätöksistä ote tai muu ilmoitus toimitetaan yhteisen seurakuntatyön johtajalle. Otteet toimitetaan seitsemän päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä.
3. päättää, että edellä mainitut muutokset sisällytetään uudistettavana olevaan yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntöön.
4. päättää, että uusi käytäntö tulee voimaan 1.6.2015 lukien.

Päätös

Esityksen mukaan.

Yhteinen kirkkovaltuusto 21.4.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. siirtää yhteisen seurakuntatyön palveluiden tiiminvastaaville ratkaisuvaltaa
määräaikaisesti enintään vuoden 2016 loppuun seuraavasti:
Tiiminvastaava tekee seuraavat ratkaisut:
1. myöntää alaisuudessaan olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden sairauslomat.
2. myöntää alaisuudessaan olevien enintään viiden vuorokauden mittaiset vuosilomat.
3. päättää alaisuudessaan olevien yksittäisistä (1–3 päivää)
koulutuspäivistä sovittujen koulutusperiaatteiden puitteissa.
4. päättää alaisensa henkilöstön oikeudesta käyttää omaa autoa tai julkista liikennettä virkatehtävien hoitamiseksi sovittujen ohjeistusten mu-
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kaisesti sekä antaa määräyksen kotimaahan suuntautuvista virkamatkoista.
5. päättää vastuualueensa hankinnoista yhteisen seurakuntatyön johtokunnan asettamissa rajoissa ja palvelujen ostosta, jos hankinnan tai
palvelun arvo on enintään yhteisen seurakuntatyön johtokunnan kyseiselle tiiminvastaavalle vahvistama määrä.
2. edellyttää, että tiiminvastaavat pitävät em. ratkaisuista päätösluetteloa.
Ote päätösluettelosta toimitetaan kohdan 3. osalta yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle. Muista päätöksistä ote tai muu ilmoitus toimitetaan yhteisen seurakuntatyön johtajalle. Otteet toimitetaan seitsemän päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä.
3. päättää, että edellä mainitut muutokset sisällytetään uudistettavana olevaan yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntöön.
4. päättää, että uusi käytäntö tulee voimaan 1.6.2015 lukien.

Päätös

34 § Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

35 § Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 30.4.–30.5.2015 Vantaan seurakuntien ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300
Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 6.4.–11.5.2015 seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 1.6.2015

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Kokouksen puolesta
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri
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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 28.4.2015

