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116 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden.
117 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
118 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Riitta Ahlroth ja Tarja
Eklund.

Päätös
119 § Pöytäkirjan tarkastus
Esitys

Pöytäkirja on valmis tarkastettavaksi tiistaina 15.9.2015 klo 12.00
Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5,
Tikkurila.

Päätös
120 § Toimitetun esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös
121 § Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoituksia
Esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi
1. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös Vantaan
Lipstikan asemakaava-alueen tontin 92-72-212-1
vuokraamispäätöksen vahvistamisesta
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 12.8.2015/132 päättänyt
vahvistaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
päätöksen 21.4.2015/26 §.
2. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös Vantaan
Lipstikan asemakaava-alueen tontin 92-72-217-1 vuokraamispäätöksen vahvistamisesta
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 12.8.2015/133 päättänyt
vahvistaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
päätöksen 21.4.2015/27 §.
3. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös Vantaan
seurakuntayhtymän maanvuokrasopimuksen 92-68-109-1
jatkamisesta 1.1.2016–31.12.2035/Jari ja Jouni Teini
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Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 12.8.2015/138 päättänyt
vahvistaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
päätöksen 9.6.2015/41 §.
4. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös Vantaan
Lipstikan asemakaava-alueen tonttien As Oy Vantaan Laventeli,
As Oy Vantaan Melissa ja As Oy Vantaan Timjami
vuokraamispäätöksen vahvistamisesta
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on 12.8.2015/139 päättänyt
vahvistaa Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston
päätöksen 9.6.2015/42 §.
5. Yhteisen kirkkoneuvoston 11. - 12.6.2015 seminaarin muistio
Liite 1: Yhteisen kirkkoneuvoston seminaarin muistio 11. - 12.6.2015
Liite 2: Työskentelyn yhteenveto
Liite 3: Diaesitys, kiinteistöomaisuus
6. Johtokuntien pöytäkirjat
- kiinteistöjohtokunta 4/2015
- yhteisen seurakuntatyön johtokunta 4/2015
Liite 4: Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja nro 4/2015
Liite 5: Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/2015
7. Toimikuntien muistiot
Liite 6: Ympäristötoimikunnan muistio 3/2015
8. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja viranhaltijoiden
päätöksiä
Liite 7: Päätökset
9. Kirkkohallituksen yleiskirjeet
12/2015
Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2016
13/2015
Seurakuntien kiinteistöhallintajärjestelmä
14/2015
Pappisasessorin kelpoisuusvaatimukset muuttuvat 1.8.2015
15/2015
Tilaajavastuulaki muuttuu 1.9.2015
Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan
osoitteessa http://evl.fi/yleiskirjeet
10. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
A5/2015
1. Sopimuskorotukset 1.8.2015 (työllisyys- ja kasvusopimuksen
ensimmäisen sopimusjakson toinen sopimuskorotus 0,4 prosenttia)
2. Kirkon työmarkkinalaitoksen toimisto suljettuna 13.7.–2.8.2015
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Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet ovat luettavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa http://evl.fi/kit
Päätös
Yhteisen kirkkoneuvoston esittelyt yhteiselle kirkkovaltuustolle (Asiat 122–124)
122 § Kansainvälisen vastuun vuoden 2015 avustusmäärärahan jakopäätös
Vuoden 2015 talousarvioon on varattu lähetystyölle, Kirkon
Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle yhteisen
seurakunnallisen työn (3.) pääluokkaan yhteensä 687 435 euron
avustusmääräraha. Osuus verotuloista on pysynyt samana
verrattuna viime vuoteen. Seurakuntayhtymän perussäännön (4 § 8
f-kohta) mukaisesti yhteinen kirkkovaltuusto päättää 338 559 euron
määrärahaosuudesta. Seurakuntaneuvostot päättävät 348 876
euron määrärahaosuudesta. Lisäksi kullakin seurakunnalla on
lisäksi oikeus käytettävissään olevasta määrärahasta myöntää tukea
lähetystyölle ja Kirkon ulkomaanavulle.
Päättäessään vuoden 2014 kansainvälisen vastuun määrärahoista
30.9.2014/65 § Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti
jakaa lähetysmäärärahan kirkon kaikille seitsemälle
lähetysjärjestölle näiden vapaaehtoisen rovastikunnallisen
lähetyskannatuksen suhteessa.
Liite 8: Yhteisen kirkkovaltuuston päätös 30.9.2014/65 §
Määrärahojen jako
Alla olevassa taulukossa on esitetty Hämeenkylän ja Korson
seurakuntaneuvostojen päätösten mukaiset summat
lähetysmäärärahojen jaosta. Muut seurakuntaneuvostot eivät ole
vielä tehneet päätöksiä vuoden 2015 lähetysmäärärahojen jaosta.
Päätökset tehdään kuluvan syksyn aikana.

Seurakunta

Jako- Jaetaan.
summa
myöh.

Tikkurila

91483

91483

Vantaankoski

67484

67484

Korso

50161

Vanda svenska

19656

19656

Hakunila

45964

45964

Rekola

38190

38190

Hämeenkylä

35937

Yhteensä

348875 262778

SLS

SLEY SLEF

20160

500

7100

7100

437

27260

7600

437

SPS

6500

6500

SEKL

ELK

SANS
A

1500

11000

4000

7100

7100

7100

8600

18100 11100

KUA

6500

Jaettu
Yht.

50160

35937
6500

86097

Vuoden 2015 talousarvion perusteluiden mukaisesti yhteinen
kirkkovaltuusto jakaa Suomen Merimieskirkolle kansainvälisen avun
määrärahasta 15 840 euroa ja Kirkon ulkomaanavulle 64 544 euroa.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty em. erien jälkeen jäljelle jäävän
yhteisesti jaettavan osuuden (258 175 euroa) jakoesitys
lähetysjärjestöittäin vuoden 2014 rovastikunnallisen
vapaaehtoiskannatuksen suhteessa. Päätösesitys perustuu
valtuuston vuoden 2014 kansainvälisen avustusmäärärahan jakoa
koskevaan päätökseen.
Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu lähetysjärjestöjen rovastikunnallisen vapaaehtoiskannatuksen mukaiset
virallisten lähetysjärjestöjen osuudet sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet vuodelta 2014.
Järjestö *)
Rovastikunnallinen vapaaehtoiskannatus 2014 KLK:n tilaston mukaan
Avustussumma
(eur) ja %-osuus
euroa
SLS
340 191
34,4 %
88 905
SLEY
34 252
3,5 %
8 951
SLEF
0
0%
0
SPS
75 111
7,6 %
19 629
SELK
178 264
18,0 %
46 587
ELK
240 453
24,3 %
62 839
SANSA
119 629
12,1 %
31 264
Yhteissumma
987 900
100,00 %
258175
KUA (osuus on 20 % 322 717 määrärahaosuudesta
64544
Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)
15840
Valtuuston päättämä summa yhteensä
338

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää
1. merkitä tiedoksi seurakuntaneuvostojen tekemät
kohdennuspäätökset ja tilittää avustussummat järjestöille tähän asti
tehtyjen päätösten mukaisesti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Svenska Lutherska Evangeliföreningen I Finland (SLEF)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Kirkon Ulkomaanapu (KUA)

27 260
7 600
437
6 500
8 600
18 100
11 100
6 500

Yhteissumma

86 097

Hakunilan, Rekolan, Tikkurilan, Vanda svenska församlingin ja
Vantaankosken seurakuntaneuvostot päättävät myöhemmin vuoden
2015 aikana jäljellä olevan 262 779 euron jakamisesta. Nämä
summat tilitetään järjestöille seurakuntaneuvostojen päätösten
mukaisesti.
2. tilittää talousarvion mukaisesti Suomen Merimieskirkko ry:lle
15 840 euroa
3. tilittää talousarvion mukaisesti Kirkon Ulkomaanavulle 64 544
euroa
4. tilittää 258 175 euroa avustussummasta yleisavustuksena vuoden
2015 talousarvion ja yhteisen kirkkoneuvoston 30.9.2014/65 §:n
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mukaisesti rovastikunnallisen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen
suhteessa KLK:n vuoden 2014 tilaston perusteella seuraavasti::
Suomen Lähetysseura (SLS)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Svenska Lutherska Evangeliföreningen I Finland (SLEF)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Yhteissumma

88 905
8 951
0
19 629
46 587
62 839
31 264
258 175

5. tarkistaa päätöksen tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
Päätös
123 § Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen ympäristöohjelman hyväksyminen
vuosiksi 2016–2020 ja Kirkon ympäristödiplomin hakeminen
Kirkon toiminnassa ympäristövaikutusten huomioon ottaminen toimii
parhaiten kokonaisvaltaisen ympäristöjärjestelmän avulla. Kirkon
ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon oma
ympäristöjärjestelmä, joka perustuu kansainvälisiin
ympäristöjärjestelmiin ja joka on muokattu seurakunnille sopivaksi.
Vantaan seurakuntayhtymälle myönnettiin Kirkon ympäristödiplomi
toisen kerran vuonna 2011.
Kirkon ympäristödiplomi kattaa seurakuntien toiminnan ja talouden,
ympäristökasvatuksen, jätehuollon, siivouksen, energian ja
rakentamisen, ruuan ja keittiöt, toimistot, hautausmaat ja
viheralueet, leiri- ja kurssikeskukset, metsät ja liikenteen.
Ympäristödiplomin piiriin kuuluvat mm. hankinnat, joilla vaikutetaan
kulutuksen ympäristökuormitukseen, hengellisen työn yhtenä
peruspilareista toimiva kasvattaminen vastuuseen luomakunnasta
sekä energian- ja vedenkulutus.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.2.2015 kokouksessaan hakea
Vantaan seurakunnille Kirkon ympäristödiplomia. Päätös on annettu
tiedoksi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille 11.3.2015.
Kirkkohallitus myöntää ympäristödiplomin tuomiokapitulin
suosituksesta virallisten Kirkon ympäristödiplomin auditoijien
lausunnon perusteella. Tuomiokapituli määrää yhteisen
kirkkoneuvoston pyynnöstä seurakuntayhtymälle auditoijat, jotka
kirjoittavat lausuntonsa ympäristökatselmusraportin,
ympäristöohjelman ja seurakuntayhtymään tekemänsä
auditointikäynnin perusteella.
Yhteinen kirkkoneuvosto perusti 11.2.2014 kokouksessaan
ympäristötoimikunnan, jonka tehtäväksi määrättiin koordinoida
paikallista ympäristötoimintaa seurakunnissa ja seurakuntayhtymän
palvelukeskuksessa sekä ohjata yhteisiä ympäristötointa koskevia
painopisteitä (esimerkiksi ympäristödiplomin uusiminen ja
ympäristöohjelman 2016–2020 laatiminen). Toimikunnan työn
tuloksena on valmistunut Kirkon ympäristödiplomin vaatimusten
mukainen ympäristökatselmusraportti ja ympäristöohjelma vuosiksi
2016–2020. Ympäristökatselmuksessa on kuvattu Kirkon
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ympäristödiplomin käsikirjan mukaisesti Vantaan seurakuntien
ympäristötyötä edellisen nelivuotisen ympäristödiplomikauden ajalta.
Vuosiksi 2016-2020 laadittu ympäristöohjelma pohjautuu vuoden
2015 ympäristökatselmukseen ja siinä esitetään ympäristöön liittyvät
tavoitteet Vantaan seurakunnille ja palveluyksiköille.
Ympäristöohjelman ja ympäristödiplomin myötä seurakunnat ja
palvelukeskus sitoutuvat ekologisuuteen, ympäristönsuojeluun ja
kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen omissa
toimintapuitteissaan.
Ympäristöohjelma on ollut työntekijöiden ja seurakuntalaisten
nähtävillä internet- ja intranetsivuilla 18.6.-28.8.2015. Sivuilla on
voinut äänestää kolmea tärkeintä ympäristöohjelmatavoitetta.
Ympäristöohjelmaa on käsitelty kirkkoherrojen kokouksessa ja
ympäristötoimikunnassa. Siitä on pyydetty kommentteja
seurakuntaneuvostoilta, yhteistyötoimikunnalta,
kiinteistöjohtokunnalta ja yhteisen seurakuntatyön johtokunnalta.
Ympäristötoimikunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto päättää
hakea Kirkon ympäristödiplomia liitteenä olevan ympäristöohjelmaasiakirjan perusteella. (JT)
Liite 9: Vantaan seurakuntien ja palvelukeskuksen ympäristöohjelma vuosiksi 2016–2020
Liite 10: Seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä ympäristötoimikunnan valmisteleman liitteenä
olevan Vantaan seurakuntien ja yhteisten palvelujen
ympäristöohjelman vuosiksi 2016 - 2020 ja antaa
ympäristötoimikunnalle valtuudet tehdä tekstiin pieniä
täydennyksiä vielä aineiston hyväksymisen jälkeen
2. saattaa ympäristöohjelman tiedoksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle
3.

hakea Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta
ympäristötoimikunnan esityksen perusteella Vantaan
seurakuntayhtymälle ympäristödiplomia

4. tarkastaa pöytäkirjan tämän päätöksen osalta välittömästi
kokouksessa.

Päätös
124 § Puolivuosiraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon
perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden sekä
ennusteita loppuvuodeksi
Seurakuntayhtymän taloussäännön 21 §:n mukaan yhteinen
kirkkovaltuusto päättää talousarviota hyväksyessään
raportointitavoista ja aikataulusta yhteiseen kirkkovaltuustoon
nähden. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen
mukaisesti:
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja yhteiselle
kirkkovaltuustolle koko seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia
tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita
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loppuvuodelle.

Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi yhteiselle kirkkovaltuustolle
seuraavasti:
-kolme kertaa vuodessa kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen
toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteita loppuvuodelle
-puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpitoon
perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja
ennusteita loppuvuodelle.

Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti on
laadittu puolivuotisraportti toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta,
joka sisältää myös kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen
toteutumisesta talousarvioon nähden sekä ennusteita loppuvuodelle.
(JV/JT)
Liite 11: Puolivuosiraportti 1.1. - 30.6.2015
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää puolivuotisraportin
yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös
125 § Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuodeksi 2016
Laki verotusmenettelystä edellyttää, että seurakuntayhtymä ilmoittaa
seuraavan vuoden tuloveroprosenttinsa Verohallitukselle kunakin
vuonna viimeistään marraskuun 17. päivänä. Prosentti ilmoitetaan
kahden desimaalin tarkkuudella. Vantaan seurakuntien
tuloveroprosentti on ollut pitkään 1,00. Periaatteena on ollut, että
Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti pidetään
pääkaupunkiseudun muiden seurakuntayhtymien
tuloveroprosenttien tasolla. Vaikka Vantaan seurakuntien talouden
tilanne on viime aikoina heikentynyt, tuloveroprosentin korottaminen
ei ole ollut suunnitelmissa. Vuoden 2016 talousarvioehdotus sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018 on laadittu 1,00
tuloveroprosentin mukaisesti. (JV/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää, että Vantaan seurakuntayhtymän tuloveroprosentti vuonna
2016 on 1,00 %.

Päätös
Henkilöstö- ja yleishallintopalvelujen esittelyt
126 § Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 9.6.2015 päätösten täytäntöönpano
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa ja päättää
1. että pöytäkirjan 41 §:ssä tehty päätös tontin 92-68-109-1
vuokraamisesta Jari ja Jouni Teinille 20 vuoden pituisella
jatkovuokrasopimuksella 1.1.2016–31.12.2035 on lähetetty
tuomiokapitulin vahvistettavaksi ja ilmoitettu asianosaisille
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2. että pöytäkirjan 42 §:ssä tehdyt päätökset Lipstikan asemakaavaalueella sijaitsevan kolmen tontin vuokraamisesta asuntoosakeyhtiöille 50 vuodeksi on lähetetty tuomiokapitulin
vahvistettavaksi ja ilmoitettu kaikille asianosaisille
3. että muut päätökset on ilmoitettu kaikille asianosaisille
4. antaa kokouksessa tehdyn aloitteen (54 §) valmisteltavaksi. Paula
Lehmuskallion aloite koski tilapäisen Paviljonkikirkon rakentamista
”Ruusupihalle”.
Päätös
127 § Työterveyshuollon kustannukset 2015
Työnantajan on lakisääteisesti tarjottava työntekijöilleen
työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuollon palveluiden lähtökohta
on ennaltaehkäisevä hoito. Vantaan seurakuntien työntekijöiden
työterveyshuollon palvelut ostetaan Diacor Oy:ltä. Palvelun
tuottajan kanssa solmittu sopimus työterveyshuollon palveluista
sisältää lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut Vantaan
seurakuntien työntekijöille. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa määritellään vuosittain työterveyspalveluiden laajuus ja
sisältö. Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt voimassa olevan
työterveyshuollon toimintasuunnitelman 10.6.2015/106 §.
Työnantaja voi hakea korvausta Kelalta työterveyshuollon
kustannuksista. Sitä haetaan työterveyshuollon kustannuksista
takautuvasti tilikauden päättymisen jälkeen. Kela vahvistaa
laskennalliset enimmäismäärät vuosittain jälkikäteen yleistä
kustannuskehitystä vastaaviksi. Korvauskaton täyttyessä
ylimenevistä kuluista voidaan hakea sairaanhoitokustannusten
suorakorvausta.
Kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: korvausluokkaan I,
josta Kelan korvaus on 60 % tai 50 %, ja korvausluokkaan II, josta
korvaus on 50 %. Korvausluokkaan I kuuluvat ennaltaehkäisevästä
työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset, kuten
työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, tietojen anto, neuvonta,
ryhmätoiminta ja ensiapukurssit. Korvausluokkaan II kuuluu
pääasiassa yleislääkäritasoinen sairaanhoito.
Työntekijäkohtaiset kustannusten enimmäismäärät vuonna 2014
olivat 165,60 euroa korvausluokassa I ja 248,50 euroa.
korvausluokassa II.
Kelan korvauksen enimmäismäärät/henkilö/vuosi korvausluokassa II
saavutettiin 1.7.2015, jonka jälkeen on siirrytty Kelan suorakorvausmenettelyyn.
Keväällä 2015 on lisäksi jouduttu muuttamaan suorakorvausten
hakemista. Kelan muuttuneiden ohjeiden johdosta. Työterveyshuolto
on aiemmin hoitanut Kela-korvausten hakemisen Vantaan
seurakuntayhtymän puolesta, mutta Kelan antamien ohjeiden
johdosta tämä ei ole enää mahdollista 1.7.2015 alkaen. Jatkossa
Vantaan seurakuntayhtymä käsittelee ja lähettää itse kaikki
yksittäiset sairaanhoitokäyntien suorakorvaushakemukset. Tämä
vaatii lisäresursseja. Resurssi voidaan kuitenkin irrottaa nykyisestä
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henkilöstöstä. Resurssointia tarvitaan noin puoli vuotta, koska
suorakorvauskatto ylittyy vuosittain yleensä kesällä tai viimeistään
syksyllä.
Suorakorvaushakemuksia kertyy loppuvuoden aikana arviolta noin
500-600 kappaletta. Vuonna 2014 sairaanhoidon suorakorvauksia
on saatu arviolta noin 12 000 euroa.
Työterveyshuollon kustannukset maksetaan yhteisen hallinnon
kustannuspaikalta, eikä niitä ole jyvitetty seurakunnille eikä yhteisten
palveluiden yksiköille. Kustannukset vuositasolla ovat runsaat
300 000 euroa, johon saadaan Kela-korvausta vajaa 100 000 euroa
vuosittain. Nettokustannukset ovat noin 220 000 euroa.
Alkuvuoden 2015 aikana työterveyshuollon kustannukset ovat
nousseet voimakkaasti. Nousu on ollut noin 10 % viime vuoteen
verrattuna ja euromäärältään noin 20 000 euroa. Mikäli tilanne
jatkuu alkuvuoden kaltaisena, nousevat työterveyshuollon
kustannukset henkeä kohden noin 1 000 euroon/henkilö, kun
kustannustaso on aiempina vuosina ollut noin 650 euroa/henkilö.
Kustannusten nousu johtuu lisääntyneistä erikoislääkärikonsultaatioista (johtuvat mm. osatyökykyisyyteen ja sairauseläkkeisiin
liittyvistä tutkimuksista ja selvittelyistä) sekä ei-Kelakorvattavien
kustannusten noususta (mm. rannelastat, nilkkatuet, lääkeinjektiot
(kortisoni) ja gastroskopiat (vatsantähystys).
Kustannusten nousun johdosta on käyty neuvottelut Diacor Oyn
vastuutahojen kanssa elokuun alussa. Neuvotteluissa on noussut
esiin esimerkiksi seuraavanlaisia toimenpide-ehdotuksia
kustannusten nousun rajoittamiseksi:
- erikoislääkärikonsultaatioiden määrä rajataan 1 krt/sairaus,
terveydenseurantakäynnit ohjataan tehokkaammin
työterveyshoitajalle
- kansanterveystyö ohjataan julkiseen terveydenhuoltoon (mm.
kroonisten perussairauksien tai muutoin terveyden edellyttämät
erikoislääkärien vuosikontrollit, seuranta ja hoito)
- ajanvaraus lääkäriin Diacorin sairaanhoidon neuvonnan kautta
(puhelinpalvelu, jossa Diacorin työterveyshoitajat vastaavat
puhelimeen). (JT)
Yhtymän johtajan esitys

Päätös

Merkitään tiedoksi työterveyshuollon kustannusten nousu
alkuvuonna 2015 ja todetaan, että toimenpide-ehdotukset viedään
keskusteltavaksi yhteistyötoimikuntaan ja kirkkoherrojen
kokoukseen. Asiaan palataan tämän jälkeen seuraavassa
kokouksessa.
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Kiinteistö- ja tilapalvelujen esittelyt
128 § Hautamuistomerkkiohjeen päivittäminen
Vantaan seurakuntayhtymän hautamuistomerkkiohjeen tavoitteena
on selkeyttää ja yhdenmukaistaa Vantaan seurakuntien
hautausmaiden hautamuistomerkkiohjeita. Päätavoite on ollut
omaisia, muistomerkkien suunnittelijoita ja valmistajia palveleva
ohje. Hautamuistomerkkiohjeessa käsitellään
muistomerkkisuunnitelmien lupamenettelykäytäntöä,
hautamuistomerkin asentamista, hautausmaan turvallisuutta sekä
hautamuistomerkin ja haudan hallintaa. Lisäksi ohjeessa on
hautausmaa- ja osastokohtaiset muistomerkkiohjeet.
Ohjeen toivotaan edistävän hautausmaakulttuuria. Vantaan
seurakuntien hautausmailla omaiset ja muistomerkkien suunnittelijat
voivat pääsääntöisesti suunnitella muistomerkin vapaasti
enimmäismittojen puitteissa, sillä edellytyksellä että hautaaminen,
hautausmaan hoidettavuus ja hautausmaan turvallisuusnäkökulmat
on huomioitu.
Muistomerkkiohjeeseen on koottu myös usein kysyttyjä kysymyksiä.
Hautamuistomerkkiohjetta päivitetään hautaustoimessa sitä mukaa
kun uusia hautaosastoja otetaan hautausmailla käyttöön.
Liite 12: Vantaan seurakuntien muistomerkkiohje
Kiinteistöjohtokunta käsitteli muistomerkkiohjetta kokouksessaan
24.8.2015 ja päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle päivitetyn
muistomerkkiohjeen hyväksymistä. (MA/ST)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Vantaan seurakuntien
hautausmaiden muistomerkkiohjeen.

Päätös
129 § Hautausmaiden katselmus 2015
Hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaisesti yhteinen
kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien
rakennusten katselmus suoritetaan joka toinen vuosi.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan
hoidosta tehdyt esitykset sekä johtokunnan havainnot antavat
aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava:

– onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;
– onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen
toimenpiteiden kanssa;
– onko yksityisiä hautoja hoidettu ja kunnostettu ohjesäännön
mukaisesti;
– onko Vantaan seurakuntayhtymän huolehtimien hautojen
hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista.
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Yhteinen kirkkoneuvosto on delegoinut katselmuksen
kiinteistöjohtokunnan tehtäväksi. Edellinen katselmus suoritettiin
vuonna 2014.
Honkanummen tunnustuksettoman hautausmaan hoito suoritetaan
Helsingin seurakuntayhtymän omana työnä. Vuonna 2014
tunnustuksettomalle hautausmaalle haudattiin 6 vantaalaista
vainajaa.
Korson kirkon hautausmaan hoito suoritetaan seurakuntayhtymän
omana työnä, hoidosta vastaa Ruskeasannan kausipuutarhuri.
Vuonna 2014 Korson hautausmaalle haudattiin 30 vainajaa.
Ruskeasannan hautausmaan hoitotyöt on suoritettu omalla
työvoimalla, kausityöntekijöitä on ollut 12, yhteensä 51
henkilötyökuukautta. Hautausmaalla on hoidettu 434 kpl
kukkahoitoja ja 785 kpl nurmihoitoja. Hautausmaapäivää vietettiin
3.6.2015. Kävijöitä hautausmaapäivänä oli arviolta 90. Vuonna 2014
Ruskeasannan hautausmaalle haudattiin 105 vainajaa.
Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan hoitotyöt on suoritettu omalla
työvoimalla, kausityöntekijöitä on ollut yhteensä 36, yhteensä 127
henkilötyökuukautta. Hautausmaalla on hoidettu 1 895 kpl
kukkahoitoja ja 2 367 kpl nurmihoitoja. Vuonna 2014 pitäjän kirkon
hautausmaalle haudattiin 555 vainajaa.
Hämeenkylän kirkon hautausmaan hoitotyöt on suoritettu omalla
työvoimalla, 1 henkilö yhteensä 3 henkilötyökuukautta. Vuonna 2014
Hämeenkylän hautausmaalle haudattiin 82 vainajaa.
Kiinteistöjohtokunta suoritti hautausmaakatselmuksen 24.8.2015, ja
totesi seuraavaa:
– hautausmailla on noudatettu vahvistettuja hautausmaiden
käyttösuunnitelmia ja ohjesääntöä
– hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmailla suoritettujen
toimenpiteiden kanssa
– yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön
mukaisesti
– seurakuntayhtymän huolehdittavakseen ottamien hautojen
hoito on ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista
– kaikki hautausmaat ovat hyvin hoidettuja ja hyvässä kunnossa.
Lisäksi kiinteistöjohtokunta päätti antaa suoritetun katselmuksen
tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Katselmuksesta ei laadita
erillistä pöytäkirjaa. (MA/ST)
Yhtymän johtajan esitys
Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistöjohtokunnan
suorittaman hautausmaakatselmuksen.
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130 § Täyttölupa uuden toistaiseksi voimassa olevan kiinteistö- ja taloussihteerin tehtävään
Kiinteistö- ja tilapalvelut hakee täyttölupaa toistaiseksi voimassa
olevan uuden kiinteistö- ja taloussihteerin tehtävän täyttämiseksi.
Kiinteistöpalveluissa jo tapahtuneiden ja lähitulevaisuudessa
tapahtuvien eläköitymisten myötä teknisen asiantuntijahenkilöstön
työtehtäviä on uudelleenjärjestelty siten, että osa
asiantuntijatehtävistä/-viroista on voitu jättää täyttämättä. Kun
asiantuntijatehtävien määrä yksittäistä työntekijää kohti on kasvanut,
on syntynyt paine lisätä henkilöstöä rutiiniluontoisten ja avustavien
tehtävien hoitamiseen. Kiinteistökehitysjohtajan jäätyä eläkkeelle
elokuussa 2015 kaikki kaavoitukseen liittyvät tehtävät siirtyivät
kiinteistöjohtajalle, mikä on lisännyt resursointitarvetta myös
kiinteistöjohdon avustaviin tehtäviin.
Teknisten asiantuntijapalvelujen lisäksi kiinteistöpalveluissa toimii
yksikön tukipalvelutiimi, jonka muodostavat vuokraustoiminta ja
avainhallinta sekä sihteeri-, siivous- ja kurssikeskuspalvelut. Vuoden
2014 alusta uutena työtehtävänä yksikköön on siirtynyt ostolaskujen
esitiliöinti, joka hoidettiin aikaisemmin keskitetysti ostopalveluna.
Kiinteistöpalvelut tuottaa yli 25 % koko seurakuntayhtymän
ostolaskuista, keskimäärin 300 tositetta kuukaudessa.
Uusi kiinteistö- ja taloussihteerin tehtävä on tarkoitus perustaa
kiinteistö- ja tilapalveluihin, mutta kyseessä on tehtävä, joka toimii
yhteisresurssina kaikille palvelukeskuksen yksiköille. Suurimpana
toimintayksikkönä kiinteistö- ja tilapalvelut vastaa tehtävän
palkkakustannuksista. Uuden kiinteistö- ja taloussihteerin tehtävän
painopiste on kiinteistö- ja talouspalvelujen tehtävissä ja esimiehenä
toimii kiinteistöjohtaja.
Vuodesta 2012 jo toteutettujen ja lähitulevaisuudessa toteutuvien
henkilöstömuutosten sekä työtehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä
on kiinteistö- ja tilapalvelujen henkilöstölukumäärä vähentynyt
23 % / 3,5 henkilötyövuotta. Palkkakustannuksissa säästöä on
saavutettu noin 150 000 euroa + sivukulut. Nyt uuden perustettavan
tehtävän palkkakustannukset vuositasolla ovat noin 34 000 euroa +
sivukulut.
Liite 13: Kiinteistö- ja taloussihteerin tehtävänkuvaus
Kiinteistö- ja taloussihteerin tehtävän vaativuusryhmäksi on
määritetty 502.
Uusi tehtävä on tarkoitus julistaa haettavaksi välittömästi, haku
suoritetaan ensisijaisesti sisäisenä rekrytointina. (ST)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää täyttöluvan uuden toistaiseksi voimassa olevan
kiinteistö- ja taloussihteerin työsuhteeseen 1.10.2015 alkaen
2. todeta, että kiinteistö- ja taloussihteerin tehtävä on sijoitettu
vaativuusryhmään 502.
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Päätös
Talouspalvelujen esittelyt
131 § Selvitysmiehen ilmoitus
Sofia Pankki Oyj:n selvitysmies on ilmoittanut, että Sofia Pankki Oyj
maksaa Vantaan seurakuntayhtymän tilille viivästyskorkoina liitteenä
olevan kirjeen mukaan 4 054,78 euroa. Samalla selvitysmies
ilmoittaa Sofia Pankki Oyj:n selvitystilan päättämisestä. (JV/JT)
Liite 14: Sofia Pankki Oyj:n selvitysmiehen ilmoitus 17.6.2015
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi selvitysmiehen
ilmoituksen.

Päätös
132 § Euroopan pakolaistilanteen auttaminen Kirkon Ulkomaanavun kautta
Tänä vuonna jo yli 300 000 pakolaista on riskeerannut henkensä
paetessaan Välimeren yli Eurooppaan. Tuhansille matka on ollut
viimeinen. Laivamatkasta selvinneiden tulevaisuus ei ole kuitenkaan
ollut niin toiveikas, kun ehkä kuvitelmat matkalle lähdettäessä ovat
olleet. Hätäapua tarvitaan nyt nopeasti ja kipeästi.
Kirkon Ulkomaanapu ryhtyy auttamaan Eurooppaan paenneita
ihmisiä Unkarissa, Serbiassa ja Kreikassa toimivien
kumppaneidensa kautta. Nämä kumppanit ovat Hungarian
Interchurch Aid Unkarissa, Philanthropy Serbiassa sekä
International Orthodox Christian Charities -järjestö Kreikassa. Tuella
toimitetaan puhdasta vettä, hygieniatarvikkeita, käymälöitä, suihkuja,
petivaatteita, huopia sekä talvivaatteita. Lisäksi tarjotaan
psykososiaalista tukea. Tämän työn tukemiseksi Kirkon
Ulkomaanapu ottaa vastaan lahjoituksia.
Vantaan seurakuntayhtymässä kuluvan vuoden talousarviossa
ulkomaiseen katastrofiapuun on varattu 34 650 euroa, josta on
aiemmin myönnetty 20 000 euroa avustusta. Kirkon
Ulkomaanavulle esitetään myönnettäväksi 14 650 euroa.(JV/JT)
Yhtymän johtajan esitys

Päätös

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1.

myöntää ulkomaista katastrofiapua Kirkon Ulkomaanavulle
yhteensä 14 650 euroa Euroopan pakolaistilanteen
auttamiseen

2.

edellyttää, että Kirkon Ulkomaanapu raportoi kirjallisesti
avustuksen käytöstä ja tilanteesta avustettavilla alueilla
30.6.2016 mennessä

3.

tarkastaa päätöksen tämän asian osalta välittömästi
kokouksessa.
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Yhteisen seurakuntatyön palvelujen esittelyt
133 § Määräaikaisen kärkihankekoordinaattorin palkkaaminen ajalle 14.9.2015 31.12.2017
Yhteisen seurakuntatyön johtokunta 25.8.2015/36 §:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 20.5.2015 pitämässään
kokouksessa (kokous 4/2015; 99 §) palkata määräaikaisen
kärkihankekoordinaattorin ajalle 17.8.2015 – 31.12.2017 yhteisen
seurakuntatyön palveluihin ja samalla se oikeutti julistamaan
tehtävän haettavaksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti
määräaikaisen kärkihankekoordinaattorin palkkaukseksi
vaativuusryhmän 602 mukaisen palkan ja peruspalkaksi 3 106,70
euroa kuukaudessa.
Virka julistettiin haettavaksi 30.7.2015 KirkkoHR:ssa, TE-palvelujen
avoimissa työpaikoissa ja kotimaa24.fi työpaikkaosiossa. Lisäksi
meillä oli suppeammat ilmoitukset (30.7.) Kotimaa -lehdessä ja
Helsingin Sanomissa. Lehdissä olleissa ilmoituksissa kehotettiin
hakijoita tutustumaan KirkkoHR:ssa olleeseen liitteenä olevaan
laajempaan ilmoitukseen (ks. liite). Hakuilmoituksessa on kuvattu
viran tehtävän sisällöt, odotuksemme hakijalta, palkkaus,
hakemuksen sisältö, viran täyttöprosessi ja hakeminen sekä
lisätiedustelumahdollisuudet.
Määräaikaisen kärkihankekoordinaattorin viran haku päättyi
maanantaina 17.8.2015 klo 10. Virkaa haki yhteensä 20 henkilöä.
Seuraavat seitsemän hakijaa 1,6,9,10,17,19 ja 20 (nrot koosteessa
liitteessä) päätettiin kutsua tunnin mittaiseen haastatteluun
keskiviikkona 19.8. klo 12.15-14.15 välillä sekä torstaina 20.8. klo
8.30.-14.30 välillä.
Haastatteluryhmään kuuluvat yhteisen seurakuntatyön johtaja
Pontus Salmi, johtava kasvatustyön pastori Tarja Korpela,
kasvatusasiain sihteeri Iris Sotamaa sekä Vantaankosken
kirkkoherra Hannu Pöntinen.
Haastattelujen jälkeen päätettiin seitsemästä hakijasta lähettää 4
hakijaa (hakijat n:rot: 1,9,19,20) soveltuvuustestiin, jonka suorittaa
psykologi Henry Honkanen Arena Nova Oy:stä. Psykologi
Honkanen esittelee sekä kirjallisesti että suullisesti henkilöarvioinnit
hakijoista tiistaina 25.8.2015 aamupäivällä olevassa
palautetilaisuudessa.
Psykologi Honkasen palautetilaisuuden jälkeen yhteisen
seurakuntatyön johtaja tekee esityksen yhteisen seurakuntatyön
johtokunnalle. Esitys jaetaan kirjallisesti kokouksen alussa
johtokunnan jäsenille.
Liite 6

Hakijayhteenveto, minkä alussa on nähtävissä myös rekrytointi-ilmoitus
(luottamuksellinen).

Esitys:

Esitys valinnan ehdottamisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle tuodaan
kokoukseen pöydälle.

Johtokunnan kokouksessa jaettu esitys perusteluineen:
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Arena Nova Oy:n psykologi Henry Honkanen esitteli tiistaina
25.8.2015 soveltuvuustutkimuksen tuloksia valintaryhmän
kokouksessa, johon osallistuivat yhtymän johtaja Juha Tuohimäki,
kirkkoherra Hannu Pöntinen, yhteisen seurakuntatyön johtaja
Pontus Salmi, johtava kasvatustyön pastori Tarja Korpela ja
kasvatustyön sihteeri Iris Sotamaa. He saivat kukin luettavakseen
psykologi Honkasen kustakin soveltuvuustestiin osallistuneesta
hakijasta laatiman henkilöarviointiraportin ja samalla he kuulivat
myös Honkasen tarkemman suullisen arvion hakijoista. Lisäksi
valintatyöryhmän jäsenet saivat esittää tarkentavia kysymyksiä
Honkaselle.
Honkasen laatima osaamis- ja kompetenssianalyysin
henkilöarviointi sisälsi seuraavat osuudet: työskentely- ja
ajatteluvalmiudet, voimavarat ja epävarmuuden käsittely, tapa olla
vuorovaikutuksessa, toiminta työyhteisössä, organisatoriset
valmiudet, motivaatiopohja sekä yhteenveto hakijasta.
Henkilöarviointiraportoinnin ja siitä käydyn keskustelun perusteella
valintaryhmä päätti yksimielisesti esittää, että
kärkihankekoordinaattorin määräaikaiseen tehtävään valitaan FM
Katri Korolainen ja hänen mahdollisen kieltäytymisen varalle VTM
Sanna-Maaria Tornivaaran.
FM Katri Korolaisella on tehokkaat ajattelu- ja työskentelytaidot ja
hän on sosiaalisesti aktiivinen ja taitava. Hänellä on monipuolinen
kokemus sekä kansalaisjärjestön ohjaus- ja johtamistyöstä että
erilaisesta projektityöstä. Hän pystyy hyvin fasilitoimaan erilaisten
ryhmien kehittämistyötä ja kiteyttämään oleellisen prosesseista,
jolloin hän pystyy auttamaan kirkkoherroja ja yhtymän johtoa
johtamistyössä. Hänellä on myös paljon käytännön kokemusta
seurakuntatasolla kärkihankkeiden työstämisestä. Hänellä on myös
kokemusta luottamushenkilönä toimimisesta sekä
seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymä ja kirkolliskokoustasolla.
Valintaryhmän tekemä esitys käytiin läpi myös kirkkoherrojen
kokouksessa, joka pidettiin juuri ennen yhteisen seurakuntatyön
johtokunnan kokousta (25.8.2015 klo 13 alkaen). (PS)
Yhteisen seurakuntatyön johtajan esitys:

Yhteisen seurakuntatyön johtokunta esittää, että yhteinen
kirkkoneuvosto valitsee kärkihankekoordinaattorin määräaikaiseen
virkaan ajalle 14.9.2015 (tai sopimuksen mukaan) – 31.12.2017 FM
Katri Korolaisen ja hänen mahdollisen kieltäytymisen varalle VTM
Sanna-Maaria Tornivaaran.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Liite 15: Hakijayhteenveto ja rekrytointi-ilmoitus
Yhtymän johtajan esitys

Yhteisen kirkkoneuvosto valitsee kärkihankekoordinaattorin
määräaikaiseen virkaan FM Katri Korolaisen ja hänen mahdollisen
kieltäytymisen varalle VTM Sanna-Maaria Tornivaaran ajalle
14.9.2015 (tai sopimuksen mukaan)–31.12.2017
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Päätös

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Kokouksen puolesta

Janne Silvast
puheenjohtaja

Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Vantaalla 15. päivänä syyskuuta 2015

tarkastaja_1

tarkastaja_2

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 23.9.–23.10.2015 Vantaan
seurakuntien ja Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen
ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä
pitämisestä on ilmoitettu 7.1.2015 seurakuntien ja Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 26. päivänä lokakuuta 2015

Anita Savioja
yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri

