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19 § Öppnande av sammanträdet
Ordföranden öppnar sammanträdet.

20 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Sammanträdet har sammankallats genom ett tillkännagivande som varit
uppsatt på anslagstavlorna vid kyrkoherdeämbetena och samfällighetens
servicecentral från och med 6.4.2015. Förteckningen över ärenden som ska
behandlas vid sammanträdet har varit framlagd på samma anslagstavlor från
och med 13.4.2015.
Förslag

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

21 § Val av protokolljusterare och rösträknare
Förslag

Det föreslås att Jari Araneva och Jan-Erik Eklöf ska väljas till
protokolljusterare och rösträknare.

Beslut

22 § Justering och framläggning av protokollet
Förslag

Det föreslås att protokollet ska justeras 28.4.2015 kl. 12.00 vid Vanda kyrkliga
samfällighets servicecentral på Vallmovägen 5 i Dickursby.
Det justerade och undertecknade protokollet ska vara framlagt på
anslagstavlorna vid kyrkoherdeämbetena och samfällighetens servicecentral
30.4–30.5.2015. Ett tillkännagivande om framläggningen finns uppsatt på
samma anslagstavlor 6.4–11.5.2015.

Beslut

23 § Arbetsordning för sammanträdet
Förslag
Beslut

Föredragningslistan godkänns som arbetsordning för sammanträdet.
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24 § Ändring av tjänstebeteckningen för informationssekreteraren i Hämeenkylän
seurakunta
Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta 28.11.2014 / 117 §
117 § Ändring av beteckningen och justering av lönesättningen för
informationssekreteraren i Hämeenkylän seurakunta
Bilaga 1. Utlåtande av Akavas Specialorganisationer rf:s jurist
Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta har 14.2.2013 § 16 gjort följande
framställning.
”Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta föreslår att en framställning om
ändring av beteckningen och justering av lönesättningen för följande tjänster
ska tillställas löneombudsmannen.
Byrå- och informationssekreterare > informatör
Uppgiftsbeskrivningen för den nämnda tjänsten motsvarar för närvarande
uppgifterna för en informatör. Utöver informationsuppgifter omfattar
uppgiftsbeskrivningen och arbetet också medverkan i olika arbetsgrupper på
samfällighetsnivå, såsom kommunikationsgruppen Suurella Sydämellä och
projektet Pienelle parasta. Det faktum att församlingen producerar största
delen av sitt informationsmaterial på egen hand, utan att anlita externa
köptjänster t.ex. för ombrytning och fotografering, talar också för en ändring
av beteckningen och lönesättningen.”
(Under samma paragraf behandlades också en annan beteckning.)
Med anledning av församlingsrådets framställning ändrades beteckningen
byrå- och informationssekreterare till informationssekreterare (YKV 11.5.2013
§ 52). Motiveringen till att beteckningen inte ändrades till informatör var att det
enligt samfällighetens riktlinjer inte kunde finnas en informatör i en liten
församling, utan bara en informationssekreterare.
Informationssekreterarbeteckningen i Hämeenkylän seurakunta har flera
gånger uppmärksammats i lönearbetsgruppen. Den berörda
tjänsteinnehavaren har lämnat in ett utlåtande av Akavas
Specialorganisationer rf om sin uppgiftsbeskrivning i förhållande till
beteckningen, daterat 6.2014. På grundval av den utredning som lagts fram i
ärendet anser Akavas Specialorganisationer rf att informationssekreterare
Anna Äystös arbete innefattar uppgifter på expertnivå och att hennes
beteckning borde vara informatör.
Expertuppgifterna borde likaså avspegla sig i tjänstens lönesättning, vilket
innebär att tjänsten borde hänföra sig till 600-kategorin i kyrkans allmänna
lönesystem.
Hämeenkylän seurakunta har noggrant granskat
informationssekreterarnas/informatörernas uppgifter i de olika församlingarna.
Slutsatsen är att informatörstjänsten i Vantaankosken seurakunta och
informationssekreterartjänsten i Hämeenkylän seurakunta har de flesta
likheterna med varandra när det gäller uppgiftsbeskrivningen, hur krävande
arbetet är samt behörighetsvillkoren. Den enda motiveringen till att man inte
fått ta i bruk beteckningen informatör i Hämeenkylän seurakunta är att det är
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fråga om en liten församling. Akavas specialorganisationer rf nämner i sitt
utlåtande att församlingens storlek inte kan utgöra grund för beslut om
tjänstebeteckningar. Det kan även nämnas att Vantaankosken seurakunta har
en deltidsanställd informatör, medan Hämeenkylän seurakunta har en
heltidsanställd informationssekreterare.
Förslag

Församlingsrådet i Hämeenkylän seurakunta föreslår, med den motivering
som lagts fram i föredragningen, att informationssekreterare Anna Äystös
tjänstebeteckning ska ändras till informatör, så att beteckningen motsvarar
tjänstens uppgiftsbeskrivning. Bifogat finns utlåtandet av Akavas
Specialorganisationer rf.
Dessutom föreslår församlingsrådet att tjänsteinnehavare Äystös lön ska
justeras så att den motsvarar lönen för informatören i Vantaankosken
seurakunta.

Beslut

Förslaget godkändes enhälligt och sändes vidare för att behandlas vid
gemensamma kyrkorådets/fullmäktiges sammanträde i december 2014.

Gemensamma kyrkorådet 11.2.2015
I Hämeenkylän seurakunta finns en informationssekreterartjänst vars
lönesättning fastställs enligt kravgrupp 502 (minimilönen 2 282,85 euro).
Informatörstjänsten hänför sig till kravgrupp 503 (minimilönen 2 401,59 euro).
Gemensamma kyrkorådet har 10.12.2014/225 § beslutat upphäva
gemensamma kyrkorådets beslut 24.3.2010/56 § om riktlinjerna för
lönesättningen för tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter
informationsuppgifter i församlingarna. Det upphävda beslutet gällde
tjänstebeteckningar som baserade sig på församlingarnas storlek, vilket t.ex.
lett till att det inrättats en informatörstjänst bara i de två största
församlingarna. I de mindre församlingarna finns
informationssekreterartjänster eller byrå- och informationssekreterartjänster.
Enligt 10 § 15 punkten i instruktionen för Vanda kyrkliga samfällighets
servicecentral är det samfällighetens direktör som på framställning av
löneombudsmannen ska fatta beslut om kravgruppen och grundlönen för en
befintlig tjänst eller ett befintligt arbetsavtalsförhållande, eller om ändringar av
dessa, beträffande alla tjänster och arbetsavtalsförhållanden i Vanda kyrkliga
samfällighet frånsett kyrkoherdetjänsterna och de tjänster som är direkt
underställda samfällighetens direktör.
Lönesättningen har preliminärt behandlats i samfällighetens lönearbetsgrupp
18.12.2014/22. (AS)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta att tjänstebeteckningen för informationssekreteraren i
Hämeenkylän seurakunta ska ändras till informatör 1.5.2015.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.
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Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2014
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att tjänstebeteckningen för
informationssekreteraren i Hämeenkylän seurakunta ändras till informatör
1.5.2015.
Beslut

25 § Indragning av en skolungdomsarbetartjänst och inrättande av en tidsbunden
familjearbetartjänst i Korson seurakunta 1.6.2015
Församlingsrådet i Korson seurakunta 3.12.2014 / 116 §
116 § Indragning av en skolungdomsarbetartjänst och inrättande av en
tidsbunden familjearbetartjänst i Korson seurakunta 1.6.2015
I Korson seurakunta har det funnits en ledig skolungdomsarbetartjänst sedan
den förra tjänsteinnehavaren Liisa Oksanen gick i pension 1.4.2012.
Församlingsrådet beslutade 11.5.2011 inrätta en tidsbestämd
familjearbetartjänst i församlingen, för ett familjefostringsprojekt för tiden
1.8.2012–31.7.2014. Tytti Malinen utsågs till tjänsten. Efter att projektet
avslutats beslutade församlingsrådet anställa Tytti Malinen för uppföljning av
projektet för perioden 1.8.2014–31.5.2015.
Samtidigt gavs en arbetsgrupp som bestod av Katja Gunther, Jani Puskala,
Kirsi Heikinheimo, Lea Heikkilä, Tero Fleminch, Sanna Heikurinen och Pirkko
Yrjölä till uppgift att utarbeta följande förslag till församlingsrådets
decembersammanträde:
a) ett förslag om tillsättande eller indragning av skolungdomsarbetartjänsten,
samt
b) ett förslag om hur familjefostringsarbetet ska fortgå i Korson seurakunta.
Arbetsgruppen sammanträdde tre gånger.
Förslag

• Den ena skolungdomsarbetartjänsten i Korson seurakunta ska dras in
31.5.2015.
• En tidsbestämd familjearbetartjänst ska inrättas i Korson seurakunta för
tiden 1.6.2015–31.5.2019.
Motivering:
• Man strävar efter att utveckla ett sektoröverskridande familjeinriktat
arbetssätt i församlingen.
• Till målsättningarna hör att främja förebyggande och helhetsbetonad
verksamhet som gör familjerna delaktiga i församlingen.
• Församlingen behöver bemöta de utmaningar som hänför sig till olika typer
av familjekonstellationer, den ökade invandrarbefolkningen samt
församlingens personalresurser.
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• De förändringar som kommer att ske inom hela fältet för fostran måste
beaktas.
Motiveringen till att tjänsten föreslås vara tidsbunden utgörs av de
sparmålsättningar som uppställts för församlingarna i Vanda samt av de
kommande pensioneringarna inom fostringssektorn och deras konsekvenser
för personalmängden efter år 2019.
Behörighetsvillkoren för tjänsten föreslås vara:
examen inom kyrkans barn- och familjearbete
socionom YH
annan lämplig utbildning och erfarenhet
Lönesättning: kravgrupp 502
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen. Beslutet sändes till
gemensamma kyrkorådet för åtgärder.

Gemensamma kyrkorådet 11.2.2015
I 6 kap. 9 § i kyrkolagen bestäms följande:
”En tjänsteinnehavare anställs i ett tjänsteförhållande tills vidare eller för viss
tid.
En tjänsteinnehavare kan anställas för viss tid endast om
1) tjänsteinnehavaren själv begär det,
2) särskilda bestämmelser finns om anställning för viss tid, eller om
3) uppgiftens art, ett vikariat, hur skötseln av uppgifterna i ett vakant
tjänsteförhållande ska ordnas eller någon annan jämförbar omständighet som
har samband med arbetsgivarens verksamhet kräver det.”
Det föreslås att tjänsten ska hänföra sig till kravgrupp 502, vars minimilön är
2 273,75 euro. Gemensamma kyrkorådet fastställer tjänstens grundlön efter
att uppgiftsbeskrivningen har fastställts. (AS)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta
1. att en skolungdomsarbetartjänst i Korson seurakunta ska dras in
31.5.2015,
2. att en tidsbestämd familjearbetartjänst ska inrättas i Korson seurakunta för
tiden 1.6.2015–31.5.2019, att tjänstens behörighetsvillkor omfattar
examen inom kyrkans barn- och familjearbete, socionomexamen (YH)
eller annan lämplig utbildning och att tjänstens lönesättning fastställs
enligt kravgrupp 502, samt
3. konstatera att orsaken till att tjänsten inrättas för viss tid utgörs av behovet
av att ompröva personalbehovet inom församlingens fostringsarbete.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.
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Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1. att en skolungdomsarbetartjänst i Korson seurakunta ska dras in
31.5.2015,
2. att en tidsbestämd familjearbetartjänst ska inrättas i Korson seurakunta för
tiden 1.6.2015–31.5.2019, att tjänstens behörighetsvillkor omfattar
examen inom kyrkans barn- och familjearbete, socionomexamen (YH)
eller annan lämplig utbildning och att tjänstens lönesättning fastställs
enligt kravgrupp 502, samt
3. konstatera att orsaken till att tjänsten inrättas för viss tid utgörs av behovet
av att ompröva personalbehovet inom församlingens fostringsarbete.
Beslut

26 § Lipstikka detaljplaneområde, utarrendering av tomten 92-72-212-1 till Asunto Oy
Vantaan Salvia
Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
Vanda och Helsingfors kyrkliga samfälligheter äger en tomt med
fastighetsbeteckningen 92-72-212-1, som är belägen inom
detaljplaneområdet Lipstikka och vars byggrätt omfattar sammanlagt 4 200
vm². Tomten är avsedd för bostadshöghusbyggande och har
detaljplanebeteckningen AK. Äganderätten till området fördelar sig så att
Vanda kyrkliga samfällighet äger 64,11 % av området och Helsingfors kyrkliga
samfällighet äger 35,89 %.
Utarrenderingen grundar sig på ett föravtal om arrendering av områdets
tomter till de bolag som anvisats av Lemminkäinen talo Oy, vilket
gemensamma kyrkofullmäktige godkände 4.3.2014 / 8 §. Föravtalet ingicks
på basis av ett öppet anbudsförfarande gällande arrenderingen, som utfördes
på grundval av de principer för utarrenderingen av AK-kvarter inom
detaljplaneområdet Lipstikka som gemensamma kyrkofullmäktige godkänt vid
sitt sammanträde 12.2013 / 83 §. Tomterna arrenderas för 50 år och
utgångsnivån för arrendet är 17,50 euro/vm², enligt nivån för december 2013.
Arrendet för den aktuella tomten fastställs således inledningsvis till
73 500 euro.
Detaljplanen för området trädde i kraft i januari 2015. Man har med
Lemminkäinen Talo Oy avtalat om att arrendetiden börjar 2.1.2015 och det
årliga arrendet förfaller till betalning i slutet av juni. Anbudsgivaren har betalat
den första posten av betalningen för arrenderätten. Den andra posten förfaller
till betalning då Elmovägen blir klar och tomten kan anslutas till
kommunaltekniken. Enligt förhandsuppgifter från Vanda stad kommer detta
uppskattningsvis att ske inom den närmaste månaden.
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Enligt 14 kap. 4 § 2 mom. i kyrkolagen ska beslut som gäller utarrendering av
församlingens fasta egendom underställas domkapitlet för fastställelse om
arrendetiden är över 10 år. (OJ/ST)
Bilaga 1: Arrendeavtalet jämte bilagor
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige
att fullmäktige ska besluta
1. att tomten med fastighetsbeteckningen 92-72-212-1, som är belägen inom
detaljplaneområdet Lipstikka, arrenderas till Asunto Oy Vantaan Salvia
från och med 2.1.2015,
2. konstatera att arrendeavtalet ingås för 50 år och att årsarrendet vid
arrendetidens ingång är 73 500 euro,
3. bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att iordningställa det slutgiltiga
arrendeavtalet och underteckna det på Vanda kyrkliga samfällighets
vägnar,
4. konstatera att beslutet förutsätter att också Helsingfors kyrkliga
samfällighet fattar motsvarande beslut om utarrendering av tomten, samt
5. underställa utarrenderingsbeslutet domkapitlet i Helsingfors stift för
fastställelse.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1. att tomten med fastighetsbeteckningen 92-72-212-1, som är belägen inom
detaljplaneområdet Lipstikka, arrenderas till Asunto Oy Vantaan Salvia
från och med 2.1.2015,
2. konstatera att arrendeavtalet ingås för 50 år och att årsarrendet vid
arrendetidens ingång är 73 500 euro,
3. bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att iordningställa det slutgiltiga
arrendeavtalet och underteckna det på Vanda kyrkliga samfällighets
vägnar,
4. konstatera att beslutet förutsätter att också Helsingfors kyrkliga
samfällighet fattar motsvarande beslut om utarrendering av tomten, samt
5. underställa utarrenderingsbeslutet domkapitlet i Helsingfors stift för
fastställelse.
Beslut
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27 § Lipstikka detaljplaneområde, utarrendering av tomten 92-72-217-1 till
Rakennusliike Lapti Oy
Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
Vanda och Helsingfors kyrkliga samfälligheter äger en tomt med
fastighetsbeteckningen 92-72-217-1, som är belägen inom
detaljplaneområdet Lipstikka och vars byggrätt omfattar sammanlagt 3 200
vm². Tomten är avsedd för bostadshöghusbyggande och har
detaljplanebeteckningen AK. Äganderätten till området fördelar sig så att
Vanda kyrkliga samfällighet äger 64,11 % av området och Helsingfors kyrkliga
samfällighet äger 35,89 %.
Gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt sammanträde 3.12.2013 / 83 §
godkänt principerna för utarrenderingen av AK-kvarter inom
detaljplaneområdet Lipstikka. Utgångsnivån för det årliga arrendet fastställdes
till 17,50 euro/vm², enligt nivån för december 2013. Arrendet för den aktuella
tomten blir således inledningsvis 56 000 euro.
Ett anbudsförfarande ordnades gällande utarrenderingen av tomten.
Anbudshandlingarna fanns tillgängliga på Vanda kyrkliga samfällighets
webbsidor på adressen www.vantaanseurakunnat.fi och dessutom sändes
information om anbudsförfarandet till de byggföretag som bedriver nära
samarbete med samfälligheterna samt till alla som varit intresserade av
bostadsbyggande på församlingarnas markområden. Inom den angivna
tidsfristen, som löpte ut 5.12.2014, lämnade två byggföretag in anbud
gällande arrendering av området. De handlingar som hänför sig till
anbudsförfarandet och protokollet över öppnandet av anbuden finns
framlagda vid sammanträdet.
Det högsta anbudet gavs av Lapti Oy, som erbjöd 429 000 euro i betalning för
arrenderätten. För området planeras ca 60 bostäder, och det blir sannolikt
fråga om ägarbostäder.
I enlighet med anbudsförfarandets villkor ska ett reservationsavtal ingås med
det vinnande företaget, så att företaget som reservationsavgift erlägger 30 %
av betalningen för arrenderätten innan ärendet behandlas av gemensamma
kyrkofullmäktige i de berörda samfälligheterna. Reservationsavgiften uppgår
till 128 700 euro, varav Vanda kyrkliga samfällighets andel är 82 509,57 euro.
Ifall det av orsaker som hänför sig till beslutsfattandet i de kyrkliga
samfälligheterna inte uppkommer något arrendeavtal, återbetalas
reservationsavgiften.
Enligt 14 kap. 4 § 2 mom. i kyrkolagen ska beslut som gäller utarrendering av
församlingens fasta egendom underställas domkapitlet för fastställelse om
arrendetiden är över 10 år. (OJ/ST)
Bilaga 2: Utkasten till reservations- och arrendeavtal, jämte bilagor
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Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar
1. godkänna det bifogade reservationsavtalet gällande arrenderingen av
tomten med fastighetsbeteckningen 92-72-217-1,
2. bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att underteckna
reservationsavtalet på Vanda kyrkliga samfällighets vägnar, samt
3. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta
a)att tomten med fastighetsbeteckningen 92-72-217-1, som är belägen inom
detaljplaneområdet Lipstikka, arrenderas till Rakennusliike Lapti Oy, för ett
under bildning varande bolags räkning, i enlighet med det anbud som daterats
5.12.2014 och i enlighet med arrendeavtalsutkastets villkor, för en arrendetid
på 50 år och mot ett årsarrende som inledningsvis uppgår till 56 000 euro,
b)bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att iordningställa det slutgiltiga
arrendeavtalet och underteckna det på Vanda kyrkliga samfällighets vägnar,
c)konstatera att Rakennusliike Lapti Oy som betalning för arrenderätten ska
erlägga sammanlagt 429 000 euro till de kyrkliga samfälligheterna,
d) konstatera att beslutet förutsätter att också Helsingfors kyrkliga
samfällighet fattar motsvarande beslut om utarrendering av tomten, samt
e) underställa utarrenderingsbeslutet domkapitlet i Helsingfors stift för
fastställelse.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1. att tomten med fastighetsbeteckningen 92-72-217-1, som är belägen inom
detaljplaneområdet Lipstikka, arrenderas till Rakennusliike Lapti Oy, för ett
under bildning varande bolags räkning, enligt det anbud som daterats
5.12.2014 och i enlighet med arrendeavtalsutkastets villkor, för en
arrendetid på 50 år och mot ett årsarrende som inledningsvis uppgår till
56 000 euro,
2. bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att iordningställa det slutgiltiga
arrendeavtalet och underteckna det på Vanda kyrkliga samfällighets
vägnar,
3. konstatera att Rakennusliike Lapti Oy som betalning för arrenderätten ska
erlägga sammanlagt 429 000 euro till de kyrkliga samfälligheterna,
4. konstatera att beslutet förutsätter att också Helsingfors kyrkliga
samfällighet fattar motsvarande beslut om utarrendering av tomten, samt
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5. underställa utarrenderingsbeslutet domkapitlet i Helsingfors stift för
fastställelse.
Beslut

28 § Utarrendering av tomten i Lövkulla
Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
Vanda kyrkliga samfällighet äger en tomt med registernumret 92-75-79-1,
som är belägen på adressen Tuovivägen 39 i stadsdelen Lövkulla i Vanda.
Tomtens areal omfattar 2 060 m2 och dess byggrätt uppgår till 500 vm2. På
tomten fanns tidigare ett församlingshem, som revs i fjol. Därefter har
fastighetsutvecklings- och användningsmöjligheterna för tomten kartlagts. I
detta sammanhang hördes också områdets småhusförening samt
planläggningsmyndigheterna. Småhusföreningen har framställt önskemål om
att t.ex. daghemsverksamhet skulle bedrivas på tomten. Enligt stadens sektor
för småbarnsfostran finns det behov av ett daghem på området. Till följd av
detta har man fört diskussioner med aktörer inom daghemssektorn, och
ordnat ett småskaligt anbudsförfarande beträffande utarrenderingen av
tomten för daghemsverksamhet. Vid anbudsförfarandet utgick man från att
byggrätten kommer att uppgå till 600 vm2. Det högsta anbudet gavs av
Suomen Hoivatilat Oy, som erbjöd ett årsarrende på 11 590 euro.
För att tomten ska kunna användas för daghemsverksamhet krävs en
planändring, där detaljplanebeteckningen YK ändras så att det blir tillåtet att
bygga ett daghem på tomten. Ifall planändringen genomförs, är avsikten att
man enligt ett föravtal om saken ska ingå ett arrendeavtal på 50 år, där
grundarrendet fastställs utgående från anbudet och justeras i enlighet med
tomtens slutliga byggrätt.
Innan planändringen genomförs ska ett föravtal ingås med arrendetagaren,
där avtalsparterna förbinder sig vid att inleda planändringsprocessen och ingå
arrendeavtalet efter att planändringen har genomförts.
Arrendebetalningsskyldigheten börjar 1.7.2015, oavsett om detaljplanen ännu
har fastställts vid denna tidpunkt eller inte.
Enligt 14 kap. 4 § 2 mom. i kyrkolagen ska beslut som gäller utarrendering av
församlingens fasta egendom underställas domkapitlet för fastställelse om
arrendetiden är över 10 år.
Fastighetsdirektionen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 9.3.2015 / 8
§ och beslutade föreslå för gemensamma kyrkorådet att Suomen Hoivatilats
anbud ska godkännas och tomten arrenderas till bolaget.
De handlingar som hänför sig till anbudsförfarandet och protokollet över
öppnandet av anbuden finns framlagda vid sammanträdet. (OJ/ST)
Bilaga 3: Föravtalet till arrendeavtal och arrendeavtalsutkastet
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar
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1. godkänna föravtalet gällande utarrenderingen av tomten i Lövkulla, jämte
bilagor,
2. bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att underteckna föravtalet efter
att gemensamma kyrkofullmäktige fattat beslut om utarrenderingen,
3. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska besluta
a) att tomten i Lövkulla arrenderas till Suomen Hoivatilat Oy, enligt det
anbud som daterats 13.2.2015 och i enlighet med föravtalets och
arrendeavtalsutkastets villkor, för en arrendetid på 50 år och mot ett
årsarrende som inledningsvis uppgår till 11 590 euro,
b) konstatera att tomtens årsarrende bestämts på grundval av en
byggrätt som omfattar 600 vm2 och att arrendets storlek efter att
detaljplaneändringen fastställts ska justeras i enlighet med den slutliga
byggrätten,
c) underställa utarrenderingsbeslutet domkapitlet i Helsingfors stift för
fastställelse, samt
d) bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att iordningställa det
slutgiltiga arrendeavtalet och underteckna det.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1. att tomten i Lövkulla arrenderas till Suomen Hoivatilat Oy, enligt det anbud
som daterats 13.2.2015 och i enlighet med föravtalets och
arrendeavtalsutkastets villkor, för en arrendetid på 50 år och mot ett
årsarrende som inledningsvis uppgår till 11 590 euro,
2. konstatera att tomtens årsarrende bestämts på grundval av en byggrätt
som omfattar 600 vm2 och att arrendets storlek efter att
detaljplaneändringen fastställts ska justeras i enlighet med den slutliga
byggrätten,
3. underställa utarrenderingsbeslutet domkapitlet i Helsingfors stift för
fastställelse, samt
4. bemyndiga fastighetsdirektör Sari Turunen att iordningställa det slutgiltiga
arrendeavtalet och underteckna det.
Beslut
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29 § Budgetändringar genom vilka församlingarna, den gemensamma
kommunikationen, det gemensamma församlingsarbetet, Laurinkoti, de
gemensamma tyngdpunktsprojekten samt mathjälpen beviljas tilläggsanslag som
motsvarar restbeloppen inom driftsekonomin år 2014
Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
I anvisningarna för verkställighet av budgeten nämns det att sådana över- och
underskott som uppkommer inom driftsekonomin efter bokslutet ska överföras
till följande års budget, där de antingen ökar eller minskar församlingens eller
verksamhetsenhetens nettoanslag. Detta förfarande begränsar sig dock till
den andra huvudtiteln, dvs. församlingarna, och den tredje huvudtiteln, dvs.
den gemensamma kommunikationen, det gemensamma församlingsarbetet
och Laurinkoti. Förfarandet gäller församlingarnas anpassnings- och
utvecklingsanslag samt gemensamma tyngdpunktsprojekt. Därutöver föreslås
det att förfarandet också ska tillämpas på bidraget för mathjälp.
De överförda beloppen ska beaktas i samband med utarbetandet av de
slutliga planerna för användningen av det innevarande årets anslag. Om de
överförda beloppen är stora ska fullmäktige också ges en förklaring om hur
församlingen eller enheten har för avsikt att handla i den rådande situationen.
I tabellen nedan anges först den ursprungliga nettoramen i budgeten för år
2014. Därefter anges nettoutfallet och differensen mellan dessa belopp.
Denna summa har utökats eller minskats med de restbelopp som överförts
från år 2013 och med övriga budgetändringar. I den sista spalten anges
restbeloppen för år 2014.
Församlingarna och vissa enheter inom det gemensamma
församlingsarbetet

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

Sammanträdeskallelse
och föredragningslista
Gemensamma kyrkofullmäktige

2/2015
19–35 §

15 (27)

21.4.2015

* Församlingarna och de särskilt angivna verksamhetssektorerna beviljas i
form av tilläggsanslag i budgeten summor som motsvarar restbeloppen från
året innan.
** Det gemensamma församlingsarbetets förvaltning, det gemensamma
fostringsarbetet, den gemensamma diakonin, det samhälleliga arbetet,
familjerådgivningen och sjukhussjälavården.
Gemensamma kyrkofullmäktige föreläggs de ändringar av anslagen i driftsekonomidelen i budgeten för år 2015 som motsvarar restbeloppen i enlighet
med tabellen.
Projektanslag
Budgeten har under de senaste åren innehållit särskilda projektanslag (för
s.k. tyngdpunktsprojekt) för främjande av strategiskt viktiga verksamhetsmål.
En del av de tyngdpunktsprojekt för vilka anslag har beviljats i budgeten för år
2014 fortgår under år 2015. Därför föreslås det att en del av projekten ska
anvisas ett tilläggsanslag för år 2015, som motsvarar det belopp av anslaget
för år 2014 som enligt bokslutet förblivit oanvänt under år 2014.
Föreslagna tilläggsanslag för år 2015:
Suurella sydämellä
Stödprojekt för det mångkulturella arbetet
Jäsen 360
Korso, projekt för stödande av medlemskapet

9 800
2 600
17 100
7 200

Sammanlagt

36 700

Anslag för mathjälp
Inom ramen för de gemensamma bidragsanslagen har ett anslag på 89 100
euro årligen anvisats som bidrag till Ruoka-apu ry. Ruoka-apu ry har
emellertid upphört med sin verksamhet, och församlingarna har tillsammans
med bl.a. Vahti ry under år 2014 tillhandahållit motsvarande hjälp för sådana
personer som varit i behov av mathjälp. Vanda stad, samfälligheten och
yrkeshögskolan Diakonia har gemensamt ansökt om ESF-finansiering för
organiseringen av mathjälpsverksamhet (projektet Yhteinen pöytä), men
finansieringen har inte ännu säkerställts. För år 2015 behövs således ett
anslag för församlingarnas mathjälpsverksamhet, innan projektet Yhteinen
pöytä inleds. Av denna anledning föreslås det att motsvarande belopp som
förblivit oanvänt enligt bokslutet för år 2014 ska anvisas som tilläggsanslag för
år 2015.
Föreslaget tilläggsanslag för år 2015:
Bidrag för mathjälp

60 000

Ändringarna av anslagen ökar samfällighetens finansieringsbehov för år 2015
med 1 702 235 euro. Ur ett helhetsekonomiskt perspektiv medför beslutet
emellertid inte någon ökning av finansieringsbehovet, eftersom restsumman
sparades in under år 2014.
Ekonomibyrån sköter överföringarna av anslagen som totalsummor i
bokföringssystemet och överför för församlingarnas del anslagen till
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församlingsrådens uppgiftsområde och för det gemensamma
församlingsarbetets del till uppgiftsområdet för det gemensamma
församlingsarbetets förvaltning. Församlingarna och enheten för gemensamt
församlingsarbete fattar sedan beslut om den närmare allokeringen av
tilläggsanslagen till sina egna uppgiftsområden. (JV)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
följande ändringar av anslagen ska göras i driftsekonomidelen i budgeten för
år 2015. Genom dessa ändringar beviljas församlingarna, den gemensamma
kommunikationen, det gemensamma församlingsarbetet, Laurinkoti, de
gemensamma tyngdpunktsprojekten samt mathjälpen tilläggsanslag som
motsvarar de restbelopp som uppkom inom driftsekonomin år 2014.
Restbelopp
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri och samfällighetens kommunikation
Gemensamt församlingsarbete
Laurinkoti
Sammanlagt

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

Restbelopp för tyngdpunktsprojekten
Suurella sydämellä
Stödprojekt för det mångkulturella arbetet
Jäsen 360
Korso, projekt för stödande av medlemskapet

9 800
2 600
17 100
7 200

Sammanlagt

36 700

Restbelopp för bidrag
Bidrag för mathjälp
Beslut

60 000

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att följande ändringar av anslagen
ska göras i driftsekonomidelen i budgeten för år 2015. Genom dessa
ändringar beviljas församlingarna, den gemensamma kommunikationen, det
gemensamma församlingsarbetet, Laurinkoti, de gemensamma
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tyngdpunktsprojekten samt mathjälpen tilläggsanslag som motsvarar de
restbelopp som uppkom inom driftsekonomin år 2014.
Restbelopp
Hakunilan seurakunta
Hämeenkylän seurakunta
Korson seurakunta
Rekolan seurakunta
Tikkurilan seurakunta
Vanda svenska församling
Vantaankosken seurakunta
Vantaan Lauri och samfällighetens kommunikation
Gemensamt församlingsarbete
Laurinkoti
Sammanlagt

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

Restbelopp för tyngdpunktsprojekten
Suurella sydämellä
Stödprojekt för det mångkulturella arbetet
Jäsen 360
Korso, projekt för stödande av medlemskapet

9 800
2 600
17 100
7 200

Sammanlagt

36 700

Restbelopp för bidrag
Bidrag för mathjälp

60 000

Beslut

30 § Budgetändringar genom vilka församlingarna, den gemensamma
kommunikationen, det gemensamma församlingsarbetet och Laurinkoti beviljas
tilläggsanslag som motsvarar förändringen av semesterlönereserven i bokslutet
för år 2014
Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
I bokslutet för år 2014 har förändringen av semesterlönereserven bokförts på
ett sätt som avviker från den tidigare praxisen. Förändringen har i anslutning
till bokslutet för år 2014 orsakat församlingarna och enheterna budgetutgifter
som det är ändamålsenligt att inom ramen för över-/underskottsförfarandet
korrigera i budgeten för år 2015 för de församlingars och enheters del som
omfattas av förfarandet.
I bokslutet för år 2013 grundade sig förändringen av semesterlönereserven på
bristfälliga uppgifter, och med anledning av detta medförde de preciserade
semesteruppgifterna i bokslutet för år 2014 en stor förändring och extra
utgifter. Vid ingången av år 2015 överfördes samfällighetens
semesterstatistikföring till KIPA. Detta förväntas medföra en väsentlig
förbättring av periodiseringen av samfällighetens semesterlöner.
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I anvisningarna för verkställigheten av budgeten nämns det att sådana överoch underskott som uppkommit inom driftsekonomin under det föregående
året ska överföras till budgeten för år 2015, där de antingen ökar eller minskar
församlingens eller verksamhetsenhetens nettoanslag. Den oförutsedda
förändringen av semesterlönereserven är till sin natur sådan att också den
kan behandlas inom ramen för det över-/underskottsförfarande som iakttas för
driftsekonomins del. Detta förfarande begränsar sig till den andra huvudtiteln,
dvs. församlingarna, och den tredje huvudtiteln, dvs. den gemensamma
kommunikationen, det gemensamma församlingsarbetet och Laurinkoti. De
överförda beloppen ska beaktas i samband med utarbetandet av de slutliga
planerna för användningen av det innevarande årets anslag.
Församlingarna och vissa enheter inom det gemensamma
församlingsarbetet samt 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 €

* Församlingarna och de särskilt angivna verksamhetssektorerna beviljas i
form av tilläggsanslag i budgeten summor som motsvarar restbeloppen från
året innan.
** Det gemensamma församlingsarbetets förvaltning, det gemensamma
fostringsarbetet, den gemensamma diakonin, det samhälleliga arbetet,
familjerådgivningen och sjukhussjälavården.
Gemensamma kyrkofullmäktige föreläggs de ändringar av anslagen i driftsekonomidelen i budgeten för år 2015 som motsvarar restbeloppen i enlighet
med tabellen.
Ändringarna av anslagen ökar samfällighetens finansieringsbehov för år 2015
med 430 498 euro. Ur ett helhetsekonomiskt perspektiv berör beslutet
periodiseringen av utgifter mellan olika år.
Ekonomibyrån sköter för de olika enheternas del överföringarna av anslagen
som totalsummor i bokföringssystemet. (JV)
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta att följande ändringar av anslagen ska göras i
driftsekonomidelen i budgeten för år 2015. Genom dessa ändringar beviljas
församlingarna, den gemensamma kommunikationen och det gemensamma
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församlingsarbetet tilläggsanslag som motsvarar förändringen av
semesterlönereserven i bokslutet för år 2014.
Tilläggsanslag som motsvarar förändringen av semesterlönereserven:
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 och samfällighetens kommunikation
11 455
Gemensamt församlingsarbete
61 538
Laurinkoti
7 518
Sammanlagt
Beslut

430 498

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att följande ändringar av anslagen
ska göras i driftsekonomidelen i budgeten för år 2015. Genom dessa
ändringar beviljas församlingarna, den gemensamma kommunikationen och
det gemensamma församlingsarbetet tilläggsanslag som motsvarar
förändringen av semesterlönereserven i bokslutet för år 2014.
Tilläggsanslag som motsvarar förändringen av semesterlönereserven:
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 och samfällighetens kommunikation
11 455
Gemensamt församlingsarbete
61 538
Laurinkoti
7 518
Sammanlagt
Beslut

430 498
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31 § Ändring av budgeten för år 2015 med anledning av förberedelser för Herättäjäjuhlat
Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade14.2.2012 / 9 § framställa en
anhållan till Herättäjä-Yhdistys ry om att Herättäjäjuhlat ska anordnas i Vanda
år 2016.
Herättäjä-Yhdistys ry beslutade våren 2012 att Herättäjäjuhlat år 2016 ska
ordnas i Vanda.
För genomförandet av Herättäjäjuhlat beredde sig gemensamma
kyrkofullmäktige på att bevilja 100 000 euro i bidrag till Herättäjä-yhdistys ry
för evenemangsbudgeten, samt ett anslag på 130 000 euro som utgör Vanda
kyrkliga samfällighets bidrag till evenemanget.
Ordföranden för evenemangets organisationskommitté har sänt in den
bifogade budgeten. I enlighet med den föreslås det att följande tilläggsanslag
ska tas in i samfällighetens budget för år 2015:
- 49 000 euro för de förberedelser som vidtas för evenemanget under år 2015
- 10 000 euro i bidrag till Herättäjä-Yhdistys ry för evenemangsbudgeten
Under åren 2013 och 2014 har sammanlagt 3 000 euro använts för
förberedelser för Herättäjäjuhlat år 2016. Nu föreslås det att 49 000 euro ska
anvisas för förberedelserna under år 2015. I budgeten för år 2016 kommer
det således att anvisas 78 000 euro för förberedelser och 90 000 euro i bidrag
till Herättäjä-yhdistys ry. (JV)
Bilaga 4: Sammandrag över anordnandet av Herättäjäjuhlat i Vanda och budgeten gällande
evenemangets utgifter år 2015
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta göra följande ändringar i budgeten för år 2015:
1. Ett tilläggsanslag på 49 000 euro ska anvisas för förberedelserna för
anordnandet av Herättäjäjuhlat i Vanda år 2016. Ordföranden för
evenemangets organisationskommitté fattar beslut om anslagets
användning.
2. Ett tilläggsanslag på 10 000 euro ska efter gemensamma
kyrkofullmäktiges sammanträde beviljas Herättäjä-Yhdistys ry för
evenemangsbudgeten.
Behandling

Vid sammanträdet ändrade samfällighetens direktör punkt 2 i beslutsförslaget
så att den lyder enligt följande:
2. Ett tilläggsanslag på 10 000 euro ska beviljas Herättäjä-Yhdistys ry för
evenemangsbudgeten.

Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen, med beaktande av den
ändring som gjordes vid behandlingen.
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Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar göra följande ändringar i budgeten
för år 2015:
1. Ett tilläggsanslag på 49 000 euro anvisas för förberedelserna för
anordnandet av Herättäjäjuhlat i Vanda år 2016. Ordföranden för
evenemangets organisationskommitté fattar beslut om anslagets
användning.
2. Ett tilläggsanslag på 10 000 euro beviljas Herättäjä-Yhdistys ry för
evenemangsbudgeten.
Beslut

32 § Vanda församlingars medlemsstatistik för år 2014
Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
Den medlemsstatistik för år 2014 som centralregistret utarbetat innehåller
information om hur Vanda församlingars medlemsantal har förändrats från år
2003 fram till år 2014. Detta möjliggör en granskning av medlemsantalets
utveckling på lång sikt och ger redskap för bedömning av utvecklingen under
de kommande åren.
Vid utgången av år 2014 hade Vanda församlingar 130 033 medlemmar.
Medlemsantalet minskade med 2 277 medlemmar (1,7 %) i förhållande till år
2013. Det var fråga om den näst största minskning som skett under de
senaste tio åren. Ur kyrkan utträdde 2 898 personer. Det största utträdet
skedde vid månadsskiftet november-december, då riksdagen behandlade
initiativet om en jämlik äktenskapslag. Å andra sidan fick församlingarna 733
nya medlemmar, vilket var mer än någonsin förut.
Under året döptes 1 419 barn. Antalet döpta minskade med 10,1 % i
förhållande till året innan (1 579). Av de barn som föddes i Vanda döptes 54,4
%. Antalet avlidna var 906.
Utflyttningsöverskottet innebar att församlingarnas medlemsantal minskade
med 520 personer. Enligt Statistikcentralens preliminära statistik uppgick
Vandas invånarantal i slutet av år 2014 till 210 738 personer. Enligt statistiken
hörde 61,7 % av invånarna i Vanda till kyrkan. Vid utgången av år 2013 hörde
63,6 % av vandaborna till kyrkan, vilket innebär att minskningen var 1,9 %. Av
de finskspråkiga församlingarna hade Hämeenkylän seurakunta den högsta
kyrkotillhörighetsprocenten (67,8 %) och Hakunilan seurakunta den lägsta
(56,4 %). Kyrkotillhörighetsprocenten påverkas bl.a. av andelen icke-kristna
invandrare som är bosatta på olika områden.
Bland församlingsmedlemmarna ingicks 791 äktenskap, och kyrkliga vigslar
ordnades i 441 av fallen (56 %). Antalet kyrkliga välsignelser av äktenskap var
33. Då kyrkans medlemmar ingick äktenskap medverkade församlingen alltså
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i 60 procent av fallen, antingen vid vigseln eller genom välsignelse av
äktenskapet. År 2013 var motsvarande andel 61 %. (EL)
Bilaga 5: Medlemsstatistiken år 2014
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet beslutar
1. anteckna medlemsstatistiken för år 2014 för kännedom, samt
2. föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska anteckna
medlemsstatistiken för år 2014 för kännedom.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar medlemsstatistiken för år 2014 för
kännedom.
Beslut

33 § Temporär överföring av beslutanderätten till de teamansvariga inom det
gemensamma församlingsarbetet
Sammanträde för direktionen för gemensamt församlingsarbete 9.3.2015 (sammanträde 1/2015,
5 §)
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 10.6.2014 /
38 § godkänna instruktionen för samfällighetens servicecentral. I dess 11 §
finns bestämmelser (11 punkter) som berör beslutanderätten för de ledande
tjänsteinnehavarna vid servicecentralen. I samband med godkännandet av
instruktionen räknade man med att sådan beslutanderätt som enligt fem av de
ovan avsedda punkterna hör till chefen för gemensamt församlingsarbete
efter godkännandet ska kunna delegeras till de mellanchefer som är
underställda chefen för gemensamt församlingsarbete.
I beredningstexten presenterades saken för gemensamma kyrkofullmäktige
på följande sätt:
”Instruktionerna för det gemensamma församlingsarbetet
I Vanda kyrkliga samfällighet finns en instruktion för direktionen för det
gemensamma församlingsarbetet, som gemensamma kyrkofullmäktige
godkänt 1.12.2009, och en instruktion för det gemensamma
församlingsarbetet, som gemensamma kyrkofullmäktige godkänt 22.9.2009.
Dessa ska ses över senare. Det finns dock skäl att redan föregripa denna
översyn genom att i 11 § i instruktionen för servicecentralen reglera
möjligheten att delegera beslutanderätt förutom till chefen för gemensamt
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församlingsarbete även till mellancheferna inom det gemensamma
församlingsarbetet.”
I instruktionen för det gemensamma församlingsarbetet definieras följande
verksamhetssektorer som hör till det gemensamma församlingsarbetet:
- gemensamt diakoniarbete (handikapparbete och specialdiakoni)
- gemensamt fostrings- och diakoniarbete
- familjerådgivningsarbete
- sjukhussjälavårdsarbete
- samhälleligt arbete
- stödboendet Laurinkoti
Det finns ett team för var och en av verksamhetssektorerna. Enligt den
gällande instruktionen fungerar de teamansvariga som mellanchefer inom det
gemensamma församlingsarbetet.
Man håller emellertid på att bereda en organisationsreform för det
gemensamma församlingsarbetets del, med anledning av vilken instruktionen
för det gemensamma församlingsarbetet måste ses över. Innan denna
översyn genomförs finns det emellertid skäl att fatta beslut om delegeringen
av beslutanderätt till mellancheferna.
Samfällighetens betalningstrafik och löneräkning har 1.1.2015 överförts till
Kyrkans servicecentral (Kipa), till följd av vilket det redan nu skulle vara
ändamålsenligt att ge de teamansvariga beslutanderätt angående vissa frågor
som berör personalförvaltningen och upphandlingar. Detta skulle underlätta
registreringen och godkännandet av besluten i Kipa:s system. De
teamansvariga har redan med stöd av den gällande instruktionen rätt att
godkänna fakturor som hör till deras verksamhetssektorer, inom de ramar
som årligen fastställts av direktionen för gemensamt församlingsarbete.
Eftersom organisationsreformen ännu är under beredning, måste man fatta
ett särskilt beslut om delegeringen av beslutanderätt till de teamansvariga.
Beslutet kunde i detta skede fattas för viss tid.
Då helhetsöversynen av instruktionen läggs fram för godkännande, ska
bestämmelserna om delegering av beslutanderätt till mellancheferna
inkluderas i instruktionen.
I 10 kap. 4 § 2 mom. i kyrkolagen bestäms följande:
”I ett reglemente eller en instruktion kan kyrkorådets ordförande och vice
ordförande samt kyrkorådet underställda tjänsteinnehavare ges befogenhet
att avgöra på kyrkorådet ankommande ärenden som avses i reglementet eller
instruktionen, och vilkas betydelse inte är sådan att det skall anses
nödvändigt att ärendet behandlas vid kyrkorådets sammanträde.”
Chefen för gemensamt församlingsarbete och de teamansvariga har under
hösten 2014 flera gånger vid gemensamma möten gått igenom vilka uppgifter
som ska överföras från chefen för gemensamt församlingsarbete till de
teamansvariga. Det slutliga förslaget om delegering av beslutanderätt
behandlades vid det möte som ordnades 4.3.2015 mellan de teamansvariga
och samfällighetens tf. direktör, juristen Anita Savioja. (AS,PS)
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Förslag av chefen för gemensamt församlingsarbete
Direktionen för gemensamt församlingsarbetet föreslår att gemensamma
kyrkorådet ska föreslå för gemensamma kyrkofullmäktige att fullmäktige ska
besluta
1. att beslutanderätt temporärt ska delegeras till de teamansvariga inom det
gemensamma församlingsarbetet, högst fram till utgången av år 2016,
enligt följande:
De teamansvariga ska fatta beslut om
1. att bevilja underställda tjänsteinnehavare och arbetstagare
sjukledigheter,
2. att bevilja underställda högst fem dygn långa semestrar,
3. enstaka utbildningsdagar (1–3 dagar) för sina underställda, inom
ramen för de överenskomna utbildningsprinciperna,
4. sina underställdas rätt att använda egen bil eller kollektivtrafik vid
skötseln av sina tjänsteuppgifter, i enlighet med överenskomna
direktiv, och om förordnanden om tjänsteresor inom landet, samt om
5. anskaffningar inom sitt ansvarsområde, inom de gränser som
direktionen för gemensamt församlingsarbete fastställt, och om köp av
tjänster, då anskaffningens eller tjänstens värde uppgår till högst det
belopp som direktionen för gemensamt församlingsarbete fastställt för
den teamansvarige.
2. förutsätta att de teamansvariga ska föra beslutsförteckning över sina ovan
nämnda beslut. Beträffande sådana beslut som avses i punkt 3 ska ett
utdrag ur beslutsförteckningen tillställas direktionen för gemensamt
församlingsarbete. Beträffande de övriga besluten ska ett utdrag eller
någon annan anmälan tillställas chefen för gemensamt församlingsarbete.
Utdraget ska ges senast den sjunde dagen efter att beslutet fattades.
3. att de ovan nämnda bestämmelserna inkluderas i den nya instruktionen
för det gemensamma församlingsarbetet, samt
4. att den nya praxisen träder i kraft 1.6.2015.
Beslut

Beslutsförslaget godkändes.
(AS/PS)

Gemensamma kyrkorådet 25.3.2015
Samfällighetens direktörs förslag
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
fullmäktige ska besluta
1. att beslutanderätt temporärt ska delegeras till de teamansvariga inom det
gemensamma församlingsarbetet, högst fram till utgången av år 2016,
enligt följande:
De teamansvariga ska fatta beslut om
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1. att bevilja underställda tjänsteinnehavare och arbetstagare
sjukledigheter,
2. att bevilja underställda högst fem dygn långa semestrar,
3. enstaka utbildningsdagar (1–3 dagar) för sina underställda, inom
ramen för de överenskomna utbildningsprinciperna,
4. sina underställdas rätt att använda egen bil eller kollektivtrafik vid
skötseln av sina tjänsteuppgifter, i enlighet med överenskomna
direktiv, och om förordnanden om tjänsteresor inom landet, samt om
5. anskaffningar inom sitt ansvarsområde, inom de gränser som
direktionen för gemensamt församlingsarbete fastställt, och om köp av
tjänster, då anskaffningens eller tjänstens värde uppgår till högst det
belopp som direktionen för gemensamt församlingsarbete fastställt för
den teamansvarige.
2. förutsätta att de teamansvariga ska föra beslutsförteckning över sina ovan
nämnda beslut. Beträffande sådana beslut som avses i punkt 3 ska ett
utdrag ur beslutsförteckningen tillställas direktionen för gemensamt
församlingsarbete. Beträffande de övriga besluten ska ett utdrag eller
någon annan anmälan tillställas chefen för gemensamt församlingsarbete.
Utdraget ska ges senast den sjunde dagen efter att beslutet fattades.
3. att de ovan nämnda bestämmelserna inkluderas i den nya instruktionen
för det gemensamma församlingsarbetet, samt
4. att den nya praxisen träder i kraft 1.6.2015.
Beslut

Beslutet fattades i enlighet med föredragningen.

Gemensamma kyrkofullmäktige 21.4.2015
Gemensamma kyrkorådets förslag
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar
1. att beslutanderätt temporärt ska delegeras till de teamansvariga inom det
gemensamma församlingsarbetet, högst fram till utgången av år 2016,
enligt följande:
De teamansvariga ska fatta beslut om
1. att bevilja underställda tjänsteinnehavare och arbetstagare
sjukledigheter,
2. att bevilja underställda högst fem dygn långa semestrar,
3. enstaka utbildningsdagar (1–3 dagar) för sina underställda, inom
ramen för de överenskomna utbildningsprinciperna,
4. sina underställdas rätt att använda egen bil eller kollektivtrafik vid
skötseln av sina tjänsteuppgifter, i enlighet med överenskomna
direktiv, och om förordnanden om tjänsteresor inom landet, samt om
5. anskaffningar inom sitt ansvarsområde, inom de gränser som
direktionen för gemensamt församlingsarbete fastställt, och om köp av
tjänster, då anskaffningens eller tjänstens värde uppgår till högst det
belopp som direktionen för gemensamt församlingsarbete fastställt för
den teamansvarige.
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2. förutsätta att de teamansvariga ska föra beslutsförteckning över sina ovan
nämnda beslut. Beträffande sådana beslut som avses i punkt 3 ska ett
utdrag ur beslutsförteckningen tillställas direktionen för gemensamt
församlingsarbete. Beträffande de övriga besluten ska ett utdrag eller
någon annan anmälan tillställas chefen för gemensamt församlingsarbete.
Utdraget ska ges senast den sjunde dagen efter att beslutet fattades.
3. att de ovan nämnda bestämmelserna inkluderas i den nya instruktionen
för det gemensamma församlingsarbetet, samt
4. att den nya praxisen träder i kraft 1.6.2015.
Beslut

34 § Avslutande av sammanträdet
Ordföranden avslutade sammanträdet.

35 § Besvärsanvisning

Framläggning av protokollet
Protokollet är 30.4–30.5.2015 framlagt på anslagstavlorna i Vanda
församlingar och vid samfällighetens servicecentral på adressen
Vallmovägen 5, 01300 Vanda. Ett tillkännagivande om framläggningen finns
uppsatt på samma anslagstavlor 6.4–11.5.2015.

Vanda, 1.6.2015

Anita Savioja
gemensamma kyrkofullmäktiges sekreterare

På sammanträdets vägnar

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
ordförande

Anita Savioja
sekreterare
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Protokollet har justerats och konstaterats överensstämma med
sammanträdets förlopp och med de beslut som fattats vid sammanträdet.

Vanda, 28.4.2015

