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Keskiviikko 19.9.2018 klo 17.00 – 19.18

Paikka
Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta
Läsnä
Eklund Juha
Erämo Antti
Heimonen Ulla
Hirvikallio Martta
Hovi Marja
Matikainen Matti
Myllynen Petteri
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Sientola Ilpo
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jäsen

Pöyhönen Ilkka
Berg Pentti

YKV:n puheenjohtaja
kirkkoherra, Lauritsalan srk, poistui klo 18.10 § 152 aikana
kirkkoherra, Joutsenon srk
kirkkoherra, Lappeen srk, poistui
klo 18.45 § 155 jälkeen
vt talousjohtaja
henkilöstöpäällikkö
viestintäpäällikkö
kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Kalpio Tero
Lehtola Mika
Virtanen Kari
Korpinen Jussi
Fabritius Eija
Kankkunen Teijo
Turtiainen Helena
Poissa

¤

Mölsä Matti
Puolakka Helena
Rapi Kalle
Haikonen Hannu
Riuttaskorpi Ari
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Käsiteltävät asiat:
146 §
Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KJ 9:1
”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”
YKN:n ohjesääntö § 6
”Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille
neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista.
Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista
määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää.”
KL 7:4 mom. 1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin
puolet on saapuvilla.”
KJ 9:2
”Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen
esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston
seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi
aloitteen tehdä suullisestikin.”
Puheenjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

147 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan.”

Pöytäkirjantarkastajat
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Tarkastusvuorossa ovat Ilpo Sientola ja Ilkka Tiimo.
Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Sientola ja Ilkka Tiimo.
148 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

149 §
Ylämaan kirkon äänentoisto

¤

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeen seurakuntaneuvoston kokous 28.8.2018 81§:
”Ylämaan kirkon äänentoiston uusiminen Jarmo Piispasen esityksestä.
Esitys:
Lappeen seurakuntaneuvosto esittää YKN:lle, että Ylämaan kirkon äänentoisto uusitaan joko yhtymän investointisuunnitelman
kautta tai Lappeen seurakuntaneuvosto alittaa siltä osin raamin
ja Ylämaan kirkon äänentoiston kulut maksetaan siitä.
Päätös:
Lappeen SN päätti esitää YKN:lle, että Ylämaan kirkon äänentoisto uusitaan joko yhtymän investointisuunnitelman kautta tai
Lappeen seurakuntaneuvosto alittaa siltä osin raamin ja Ylämaan kirkon äänentoiston kulut maksetaan siitä.”
Hankinta ei kuulu investointimenojen piiriin, vaan luonteensa
mukaisesti se tulee maksaa käyttökuluista.
Talousjohtajan esitys:
YKN ei myönnä investointimäärärahaa Ylämaan kirkon äänentoiston uusimiseen.
YKN 19.9.2018/§149
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
150 §
Traktorinkuljettajan irtisanoutuminen eläkkeelle jäännin vuoksi

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Joutsenon hautausmaan traktorinkuljettaja Jaakko Kiukas on
irtisanonut itsensä vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta niin,
että hänen viimein työssäolopäivänsä olisi 31.12.2018.
Talousjohtajan esitys:
yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Jaakko Kiukkaalle eron traktorinkuljettajan tehtävästä 31.12.2018 alkaen.
YKN 19.9.2018/§150
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

151 §
Investointimääräraha-anomus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lauritsalan seurakuntaneuvoston päätös:
”Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvosto totesi kokouksessaan 11.9.2017 74§ tarpeelliseksi aloittaa prosessin kirkkotekstiilien uusimiseksi. Nykyiset kirkkotekstiilit ovat alkuperäiset ja
jo varsin kuluneet. Prosessin olisi määrä olla valmis 1. adventtina
2019, jolloin uudet kirkkotekstiilit olisivat käytössä kirkon 50vuotisjuhlissa. Prosessin eteenpäin viemistä varten seurakuntaneuvosto valitsi työryhmän. Asiasta keskusteltiin seurakuntayhtymän talouspäällikön kanssa.
Tarjouskilpailuun osallistui kolme tahoa. He esittelivät ehdotuksensa Lauritsalan kirkossa 17.4.2018. Kirkkotekstiilityöryhmä
teki esityksen valittavista kirkkotekstiileistä Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvoston kokoukseen 21.5.2018 40§. Kaikki kilpailuehdotukset olivat esillä kyseisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa. Seurakuntaneuvosto hyväksyi työryhmän esityksen.
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Lauritsalan seurakunnan seurakuntaneuvosto anoo Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiseltä kirkkovaltuustolta investointimäärärahaa voidakseen hankkia uudet kirkkotekstiilit. Anottavan määrärahan suuruus on 41540 euroa.”
Määrärahaa ei ole sisällytetty vuoden 2018 talousarviomäärärahoihin. Hankinnan suuruudesta johtuen kyseessä on investointi,
joka ei kuitenkaan pureta poistojen kautta, sillä kirkkotekstiilit
katsotaan taide-esineiksi.
Kirkkotekstiilien teko on pitkä prosessi, valmistuminen vie aikaa
vähintään 2020 puolelle. Esityksen mukaan vuosi 2018 olisi noin
5.000 euroa.
Mikäli hankinnalle annetaan lupa, sitoutuu Lauritsalan seurakunta säästämään käyttötaloudestaan tälle vuodelle vähintään tuon
5.000 euron verran.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
investointiosaan vuodelle 2018 lisämäärärahaa 5.000 euroa Lauritsalan kirkon kirkkotekstiilien hankintaa varten. Loput summista varataan vuosien 2019 ja 2020 ajalle talousarvion teon yhteydessä.
YKN 19.9.2018/§151
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
152 §
Valtuustoseminaarin satoa

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Valtuustoseminaarissa 23.4.2018 valtuutetut nostivat esiin seuraavat asiat, joita viranhaltijoiden tulee viedä eteenpäin ja antaa
lokakuun kokouksessa vastine siitä miten näitä osa-alueita voitaisiin parantaa:
1)
2)
3)
4)

TULOVIRRAN LISÄÄMINEN (talousjohtaja)
TIETOISUUS/VIESTINTÄ (viestintäpäällikkö)
TILARATKAISUT (kiinteistöpäällikkö/talousjohtaja)
YDINTOIMINTOJEN SELVITTÄMINEN TARKEMMIN
(ykn puheenjohtaja)
5) UUDET AVAUKSET (henkilöstöpäällikkö)
Pöytäkirjantarkastajat
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6) UUDET RAKENTEET (ykn puheenjohtaja/talousjohtaja)
7) PERUSTIEDON HAKU (ykn puheenjohtaja
/viestintäpäällikkö)
Talousjohtajan esitys:
Johtavat viranhaltijat antavat kokouksessa tiedoksi tähän mennessä tehdyn työn. Tiedot annetaan edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
YKN 19.9.2018/§152
YKN:
Johtavat viranhaltijat antoivat tiedoksi tähän mennessä tehdyn
työn, kirjallinen selvitys liitteenä.
Tiedot annetaan edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
153 §
Välitilinpäätös

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Työmuodoilta pyydettiin tiedot toiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja samalla seuranta kulujen pysymisestä talousarviossa.
Aikaisemmin välitilinpäätös on tehty isona virallisena tilinpäätösmuotoisena kirjana. Nyt välitilinpäätös annetaan lyhempänä,
jotta siitä saadaan helpommin luettavissa oleva.
Välitilinpäätös antaa pohjaa tulevan vuoden talousarvion tekoon,
kun joudutaan miettimään mihin voimavaroja ja rahaa on käytetty.
Samalla työmuodot voivat miettiä toiminnallisia tavoitteitaan
tulevalle vuodelle 2019. Vuodelle 2018 asetettuja tavoitteet
ovat osin niin kirjoitettu, ettei niihin voida vastata yksiselitteisesti onko tavoitteeseen päästy vai eikö ole.
Tulevaisuudessa luottamushenkilöiden tulee vaatia työmuodoilta
toiminnan tavoitteita niin, että niiden toteutumista voidaan helpommin tarkastella varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa välintilinpäätöksen tiedoksi ja
antaa sen edelleen yhteisen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
YKN 19.9.2018/§153
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YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto kirjasi välintilinpäätöksen tiedoksi ja
antaa sen edelleen yhteisen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
154 §
Metsätalouden tarkastusraportti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Yhteinen kirkkovaltuusto on valinnut edistämispalvelujen päällikkö Seppo Revon Kaakkois-Suomen Metsäkeskuksesta suorittamaan vuosittain Lappeenrannan seurakuntayhtymän metsäkiinteistöjen tarkastuksen.
Liitteenä 27.8.2018 päivätty tarkastuskertomus.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee tarkastuskertomuksen ja
esittää tarkastuskertomuksen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
YKN 19.9.2018/§154
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

155 §
KirVESTES 2018 § 26 suorituslisä

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Henkilöstöasiain johtokunta on käsitellyt asiaa seuraavasti
11.9.2018:
”Kirkontyömarkkinalaitos ja pääsopijaosapuolet ovat päättäneet
ottaa käyttöön KirVESTES 2018 § 26 suorituslisän.
Liitteenä on suorituslisän periaatteet Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. Kriteeristöä ja ohjeistusta on muokattu HAJ 27.8.
kokouksen , sekä muun saadun palautteen perusteella.
Kirkon työmarkkinalaitos tullee tarkentamaan suorituslisään
liittyvän arviointijakson alkamisajankohtaa (epävirallinen tieto).
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YTT 11.9.2018
KirVESTES 2018 – 2020 § 26 mukainen suorituslisä
Hp esitteli luonnokset periaatteista ja tähän mennessä laadituista ohjeista. Keskusteltiin asiasta. Luonnosversio on menossa päätöksentekoon. HAJ 11.9. ja YKN 19.9.2018.
YTT: Suorituslisä periaatteet ja ohjeet ovat toteuttamiskelpoisia. Arvioinnin toteutusvaiheessa on oltava selkeästi selvillä myös esimiesten sijaiset.
Hp:
HAJ käsittelee periaatteet ja ohjeet. HAJ esittää YKN:lle päätettäväksi liitteiden mukaisen suorituslisän käyttöönottoa Lappeenrannan seurakuntayhtymässä.
HAJ 11.9.2018/§45
HAJ:
HAJ käsitteli periaatteet ja ohjeet. HAJ esittää YKN:lle päätettäväksi korjattujen liitteiden mukaisen suorituslisän käyttöönottoa Lappeenrannan seurakuntayhtymässä.”
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää ottaa KirVesTes 26 § mukaisen
suorituslisän käyttöön Lappeenrannan seurakuntayhtymässä
oheisten liitteiden mukaisesti.
YKN 19.9.2018/§155
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
156 §
Henkilöstövähennykset 2018 –
2023

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Henkilöstöasiain johtokunta on käsitellyt asiaa seuraavasti
11.9.2018:
”Talousjohtajan ja ykn puheenjohtajan johdolla on laadittu
suunnitelma Henkilöstön vähennykset 2018 - 2023. Laadittu
suunnitelma on liitteenä.
Suunnitelmaa päivitetään aina kun henkilöstötilanne muuttuu,
esim. muusta syystä johtuva poistuma.
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Suunnitelma on käsitelty kirkkoherrojen kokouksessa 5.9.2018.
Käsittelyssä todettiin mm. että henkilöstön poistuma vaatii tulevaisuudessa varmistuksen siitä että seurakunnat ja työmuodot
tukevat toisiaan oman henkilöstön vähentyessä.
Jos yhtymän henkilöstön kokonaismäärä on riittävä kaikkien
tehtävien toteuttamiseen, on työpanos saatava jaettua siten että
työmäärä jakautuu tasaisesti koko henkilöstölle ja kaikki tehtävät saadaan hoidettua.
Suunnitelma käsitellään 19.9. YKN kokouksessa.
YTT 11.9. 2018
Henkilöstövähennykset 2018 - 2023
Hp kertoi tilanteen ja näytti luonnosvaiheessa olevan suunnitelman.
YKV seminaarin toimeksiannosta yhtymän luottamusmiesjohto ja
JORY ovat valmistelleet henkilöstön vähennyssuunnitelman 2018
– 2023. Suunnitelmassa otetaan kantaa niihin tehtäviin mitä ei
täytettäisi työntekijän eläköityessä. Suunnitelma on vielä luonnos.
YTT: Jos suunnitelma hyväksytään ja sitä aloitetaan toteuttamaan, on myös Henkilöstöohjelma päivitettävä. On hyvä että
suunnitellaan henkilöstön vähennykset yhtymänä. Lisäksi aina kun
jostakin tehtävästä poistuu henkilö, on arvioitava nykyistä tarkemmin tehtävän täyttäminen. Henkilöstön vähentyessä on suunniteltava etukäteen mikä sen vaikutus on toimintaan.

Hp:
HAJ käsittelee suunnitelman ja lausuu kannanottonsa YKN:lle.
Yhden seurakunnan mallissa henkilöstövähennykset olisivat
huomattavasti helpompi toteuttaa.
HAJ 11.9.2018/§46
HAJ:
Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne huomioon ottaen esitetyistä henkilöstövähennyksistä tulee pitää kiinni.
Yhden seurakunnan mallissa henkilöstövähennykset olisivat
huomattavasti helpompi toteuttaa.”
Esitetyt henkilöstösäästöt ovat mahdollista saada aikaiseksi, mikäli henkilökunta voi siirtyä seurakuntarajojen yli. Jokaisella seurakunnalla on oikeus valita virkaan/tehtävään itsenäisesti työntekijä, joten vähennyksiin saattaa olla vaikea päästä seurakuntatyhtymä mallissa.
Pöytäkirjantarkastajat
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Yhden seurakunnan mallin mukaisesti esitetyt henkilöstövähennykset olisi mahdollista toteuttaa täysimääräisesti.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan esitetyn
henkilöstövähennyssuunnitelman 2018-2023 ja esittää sitä edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
YKN 19.9.2018/§156
YKN
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
157 §
Osa- aikaistaminen 2019

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Henkilöstöasiain johtokunta on käsitellyt asiaa seuraavasti
11.9.2018:
”Henkilöstöpäällikkö on esittänyt henkilöstöpäällikön viran hoitamista osa-aikaisesti 1.1.2019 alkaen, esitys liitteenä. Talousjohtaja puoltaa esitystä.
Henkilöstöpäällikkö poistui kokouksesta päätöksen ajaksi.
Tj (hp sij.)
HAJ puoltaa YKN:lle henkilöstöpäällikön viran hoitamista 80%
1.1.2019 alkaen.
HAJ 11.9.2018/§47
HAJ:
Esityksen mukaan.”
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että Jussi Korpinen hoitaa
hakemuksensa mukaan henkilöstöpäällikön virkaa 80% 1.1.2019
alkaen.
YKN 19.9.2018/§157
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YKN
Jussi Korpinen poistui jäävinä (osallisuusjäävi) kokoushuoneesta
tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Osa-aikaistaminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
158 §
Ostotarjous As Oy Luukkaanrinteen tontista 405-003-0009-0002D-V0001

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Asiaa on käsitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa
29.8.2018/§137 seuraavasti:
”137 §
Ostotarjous As Oy Luukkaanrinteen tontista 405-003-00090002-D-V0001
As oy Luukkaanrinne on tehnyt ostotarjouksen Lappeenrannan
seurakuntayhtymältä vuokraamastaan tontista. Tontilla sijaitsee
As oy Luukkaanrinne niminen rivitaloyhtiö.
Tontin pinta-ala on 1431,4 m² ja rakennusoikeutta sillä on 800
m². As Oy Luukkaanrinne on ollut tontilla vuokralaisena vuodesta 1958. Vuokrasopimus päättyy 31.10.2018.
Talousjohtaja on ilmoittanut As Oy Luukkaanrinne asukkaille,
että tontin hinta olisi laaditun kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisesti 100.770,56 euroa, kun elinkustannusindeksi olisi 1936.
Listahinta on annettu tiedoksi As Oy Luukkaanrinne hallitukselle.
As Oy Luukkaanrinteen hallitus tarjoaa tontista 90.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto ei hyväksy tarjousta tontista 405-0030009-0002-D-V0001.
YKN 29.8.2018/§137
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto ei hyväksynyt As Oy Luukkaanrinteen
tarjousta tontista 405-003-0009-0002-D-V0001.”
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Koska As Oy Luukkaanrinne on tehnyt tontista Lappeenrannan
kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisen tarjouksen 100.770,56
euroa, voidaan tehty tarjous hyväksyä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Lappeenrannan seurakuntayhtymä myy As Oy Luukkaanrinteelle tontin 405-003-0009-0002-D-V0001, jonka pinta-ala on
1431,4 m² ja rakennusoikeus 800 m² hintaan 100.770,56 euroa.
Kauppa alistetaan kirkkohallituksen virastokollegiolle.
YKN 19.9.2018/§158
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
159 §
Muut mahdolliset asiat
160 §
Saapuneet pöytäkirjat

161 §
Tiedoksi

162 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Ei ollut.

1. Lappeen seurakuntaneuvosto 6/2018
2. Sairaalasielunhoidon johtokunta 2/2018

1. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan
18.9.2018 määrännyt kirkkoherra Hannu Haikosen Lappeenrannan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi
vuosiksi 2019-2020.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
KL:n § 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo19.18

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 20.9.2018

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 157

LAPPEENRANNAN
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Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 10 / 2018 ja todenneet
sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2018

___________________________________________
Ilpo Sientola

_____________________________________________
Ilkka Tiimo

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 24.9.–8.10.2018, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2018

_____________________________________________
Kari Virtanen
vt talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 158

