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Käsiteltävät asiat:
210 §
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.

211 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Martta Hirvikallio ja Marja Hovi.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petteri Myllynen ja Sirpa NurkkalaKilpiäinen.
212 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä käsitellä kohdassa §
228 rahastosiirtopalvelut.

213 §
Sivutoimilupa-anomus
214 §
Kopiointisopimus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Aikaisemmin kirkkohallitus on tehnyt Kopioston kanssa sopimuksen,
joka kattaa kaikki seurakunnat. Nyt 1.1.2021 alkavaa sopimusta on
muokattu niin, että jokainen seurakunta tekee oman sopimuksensa Kopioston kanssa.
Kirkkohallitus ja Kopiosto ovat kuitenkin neuvotelleet liitteenä oleva
sopimuksen seurakuntien hyväksyttäväksi. Neuvottelun lopputuloksena on 0,151 euroa/seurakunnan jäsen vuonna 2021, vuonna 2022
hinta 0,153 euroa/jäsen ja 2023 hinta 0,154 euroa/jäsen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn sopimuksen Kopioston
kanssa.
YKN 29.10.2020/§214
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan yhtymän hinnastosta tehtiin seuraava päätös vuoden
2019 kokouksen pykälässä 226:
Hinnaston muuttamisesta niin, että se huomioisi seurakuntaan kuuluvat paremmin, on keskusteltu seurakunnan hallinnossa pitkään. Taloustoimistossa on selvitetty mistä kaikista seurakuntayhtymä laskuttaa asiakkaitaan.
Tärkeimpänä on nähty sakraalitoimituksiin kuuluvien kasteen ja muistotilaisuuden huomioiminen laskutuksessa. Muina asioina ovat matkat,
retket ja leirit.
Asiasta on keskusteltu johtavien viranhaltijoiden kesken ja sen perusteella on päädytty esittämään seuraavaa hinnastoa Lappeenrannan
seurakuntayhtymän laskutukseksi liitteen mukaisia hinnastoja.
Hinnastoissa on otettu huomioon seuraavat asiat:
Kastetilaisuuden tilavuokra on 0 euroa, mikäli kummatkin vanhemmat
kuuluvat Lappeenrannan seurakuntayhtymän johonkin seurakuntaan.
Muistotilaisuuden tilavuokra on 0 euroa, mikäli vainaja kuului Lappeenrannan seurakuntayhtymän johonkin seurakuntaan.
Matkat, retket ja leirit lasketaan (poislukien rippileiri) niin, että matkalta kerättävät tulot kattavat retkestä aiheutuneet kulut. Kuluihin ei
lasketa mukana olevan työtekijämme palkkakustannuksia (tai seurakunnan päättämää tukea matkalle, retkelle, leirille).
Matkat, retket, leirit lasketaan 2020 alkaen seuraavasti:
Hinta ev.lut seurakunnan jäsenelle ja jos osallistuja ei kuulu seurakuntaan hinta on 2 kertaa seurakunnan maksu.
Matkaa, retkeä tai leiriä ei tehdä, mikäli yli ¾ osallistujista ei kuulu
seurakuntaan.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt hinnastot ja laskutusperiaatteet Lappeenrannan seurakuntayhtymälle.
Tästä päätöksestä on tehty liitteenä lähetetty 10 henkilöstöömme kuuluvan työntekijän allekirjoittama muutosesitys.
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Muutosesitys: …”päätös hinnastosta ja ev.lut. seurakuntiin kuulumattomien kaksinkertaisista osallistumismaksuista otetaan uudelleenkäsittelyyn.”
Talousjohtaja on pyytänyt nuorisotyöltä tarkempaa esitystä mahdollista
päätösesitystä torstain 29.10. kokoukseen mennessä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, ettei esitetty muutosesitys aiheuta
toimenpiteitä, ellei tarkempaa selvitystä tule kokoukseen mennessä.
Ennen kokousta saapui rippikoulutyöstä vastaavien nuorisotyöntekijöiden muutosesitys. Liite.
YKN 29.10.2020/§215
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto muutti hinnoittelua siten, että vuonna 2021
rippikoululaisilta otetaan kaikilta sama maksu (ei korotettuja maksuja).
Muista matkoista, retkistä ja leireistä peritään seurakuntaan kuulumattomilta 25 %:lla korotettu maksu aiemman kaksinkertaisen maksun sijaan.
Kaikissa maksullisissa toiminnoissa osallistujilla on mahdollisuus anoa
vapautusta maksusta diakoniatyöntekijöiden kautta.
216 §
Hautaustoimen kukkien
toimittajan valinta 2021 +
2 optiovuotta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Hautaustoimen hoitohautojen kukkatoimitusten sopimus päättyy vuoden 2020 loppuun. Hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen on valmistellut tarjouspyynnön kukista vuodelle 2021 ja mahdollisille kahdelle optiovuodelle. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa ja tarjouksia
saapui määräaikaan mennessä kolme kappaletta.
Tarjouksista hintavertailu oheisessa liitteessä.
Kaikki tarjoajat ovat vertailun mukaan laadullisesti samalla tasolla, joten vain hintaa voidaan pitää valintakriteerinä.
Talousjohtajan esitys:
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Tapio Koivulan Puutarha Ky:n tarjouksen hoitohautojen kukista vuodelle 2021 ja mahdollisille kahdelle
optiovuodelle hintaan 29.706,46 euroa/alv 0%.
YKN 29.10.2020/§216
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
217 §
Hautaustoimen osa-aikainen sijaisuus
218 §
Valinta perheneuvojan
opintovapaan 30% sijaisuuteen ajalla
19.11.2020-7.9.2021
219 §
Helmi Pusan testamentin
käyttösuunnitelma vuodelle 2021

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Helmi Pusan testamenttirahaston säännöt (hyväksytty YKN
13.6.2013/130§) määräävät varojen käyttöä. Lappeenrannan seurakuntayhtymän diakoniatyöntekijät ovat kokouksessaan 28.9.2020 päätyneet esittämään testamentista varoja käytettäväksi sääntöjen mukaisesti seuraavasti:
Testamentista varataan yhteensä 25 000 €, josta:
5000€ erotetaan käytettäväksi kriisi- ja katastrofitilanteissa
12 000€ muut taloudelliset avustukset
8 000 € ruokailut, tapahtumat, pop-up ja muu diakoninen toiminta
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Helmi Pusan testamenttirahaston käyttösuunnitelman vuodelle 2021.
YKN 29.10.2020/§219
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Sammonlahden seurakunnan diakonian viranhaltija Jaana Svinhufvud
on irtisanoutunut virastaan 1.2.2021 alkaen.
Sammonlahden seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 19.10.2020 hyväksynyt irtisanoutumisen ja pyytää lupaa täyttää avoimeksi tuleva
Sammonlahden seurakunnan diakonian virka 1.2.2021 alkaen. Liite
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Sammonlahden seurakunnalle luvan täyttää avoimeksi tuleva Sammonlahden seurakunnan diakonian
virka 1.2.2021 alkaen.
YKN 29.10.2020/§220
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

221 §
Vuokrantarkastukset

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on
vuokra-asuntoja, joiden vuokria tarkastellaan vuositasolla. Viimeisten
vuosien aikana korotettu seuraavasti:
2018
2019
2020
Saarenkatu 5%
5%
0,8%
muut kiin5%
8%
0,8%
teistöt
Vesimaksut kattavat tällä hetkellä käytöstä aiheutuneet kustannukset.
Koronan takia vuokrankorotukset olisi hyvä pitää kohtuullisina tulevana vuonna.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, ettei vuodelle 2021 koroteta vuokria.
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YKN 29.10.2020/§221
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
222 §
Anomus hautaustoimen
seurakuntamestarin toimen täyttämiseen

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Hautaustoimen Läntiseen hoitopiirin (Ristikangas, Ylämaa, Vanha hautausmaa) seurakuntamestari Matti Puumalaiselle myönnettiin ero tehtävästään viime ykn kokouksessa.
Hautaustoimi anoo lupaa aukaista haettavaksi seurakuntamestarin tehtävä. Tarve täyttöön on 1.1.2021 alkaen. Tällä hetkellä tehtävään on
palkattu osasijaiset (2 hlöä). Tähän tehtävään on kuulunut hautaustoimen keskitettyjä tehtäviä, kuten hautahoitojen ja kivenoikaisujen vastaanottaminen.
Hautaustoimesta on viime vuosina vähennetty henkilöitä eläköitymisen kautta. Tällä hetkellä Läntisellä hoitopiirillä on vakituisia henkilöitä
vain työnjohtaja sekä traktorin kuljettaja. Väestön ikääntyessä hautaustoimen perustehtävät eivät ole vähenemässä.
Talousjohtajan esitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto antaa luvan täyttää seurakuntamestarin tehtävän
2) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan 2 henkilöä
valmistelemaan valintaa ja haastattelemaan hakijoita. Muut osallistujat ovat hautaustoimen päällikkö, läntisen piirin lähiesimies,
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja.
YKN 29.10.2020/§222
YKN:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan täyttää seurakuntamestarin tehtävän.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan Marja Hovin ja
Arto Variksen valmistelemaan valintaa ja haastattelemaan hakijoita. Muut osallistujat ovat hautaustoimen päällikkö, läntisen
piirin lähiesimies, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja
talousjohtaja.
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223 §
Varhaiskasvatuksen ohjaajan määräaikainen tehtävänkuvaus
224 §
Lastenohjaajan anomus lyhennetystä työajasta
225 §
Viestintäpäällikön tehtävänkuvauksen tarkistus
226 §
Ajanvarausjärjestelmä
Katrina

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymä käyttää tällä hetkellä toiminnanohjausjärjestelminä Innofactorin Prime kalenteria, hautausmaahallintoa ja
laskutusta. Lisäksi käytämme Visman Tiima työnsuunnitteluohjelmistoa.
Näiden käyttökustannukset ovat vuodelta 2019:
Innofactor Prime
64.545,21 euroa
Visma Tiima
18.044,58 euroa
Tälle vuodelle tulisi Primeen vielä lisänä 2.900 euron (alv0%) päivitysmaksu 1.1.2021 muuttuvan tilastoinnin takia
Seurakunnille on olemassa yksi ohjelma, joka voisi parhaimmillaan lähes kokonaan korvata kummatkin järjestelmät. Hautaustoimi ja laskutus jää joka tapauksessa Primeen, sillä kirkkohallituksen suunnittelema
hautaustoimen yhtenäistämishanke jäi jäihin viime vuonna.
Katrina järjestelmästä on ohessa esitetty tarjous, joka on hinnaltaan
18.538,00 euroa (alv 0 hinta 14.950 euroa). Tällä järjestelmällä voisimme korvata tällä hetkellä Primen järjestelmiä siten, että Primen hinnaksi jäisi:
Hautatoimi

23.669,32 euroa

Katrina järjestelmän palkkapuolen kehitys on vielä hieman kesken ja
sitä ei tällä hetkellä kannata ottaa käyttöön muulta osin kuin työajan
suunnittelu. Katrinan tämän palkkaosion on luvattu valmistuvan tämän
Pöytäkirjantarkastajat
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vuoden puolella ja mikäli näin on, niin säästäisimme Tiiman poistumisen kautta 14.300 euroa. Kuitenkin palkkaohjelman mahdollinen käyttöönotto kannattaa jättää 2022 keväälle, jotta sen toimivuudesta saadaan varmuus.
Katrina-ohjelmaa on esitelty henkilöstölle vuoden 2019 aikana ja se on
osille tuttu jo ennestään. Käyttökokemukset ohjelmasta ovat pääosin
hyviä.
Katrina järjestelmää käyttää Lappeenrannan yhtymässä jo Perheneuvonta (perheneuvos osio) ja diakoniatyöntekijät ovat tehneet yhteisen
esityksen, jolla he tulisivat Katrinan käyttäjiksi (diakoniaosio) vuoden
2021 alusta.
Tämän hetkinen hinta, jos ei muutoksia tehdä:

82.589,79 euroa

Jos siirrytään Katrinan käyttäjäksi
42.207,32 euroa
(+ Katrinan siirtoajalla Visman Tiima käyttö 3 kk 4.554,21 euroa)
Henkilöstön kouluttamiseen uuteen järjestelmään menee tietysti vielä
aikaa ja rahaa, mutta pitkällä aikavälillä tulisi merkittävät säästö uuteen
järjestelmään siirtymisen kautta.
Talousjohtajan esitys:
Siirrytään Katrina käyttäjäksi 1.1.2021 alkaen.
Irtisanotaan Prime käyttäjyys muilta paitsi hautatoimen ja laskutuksen
osalta.
YKN 29.10.2020/§226
YKN:
Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli siirtymisestä ajanvarausohjelma
Katrinaan ja päätti siirtää asian uudelleen valmisteluun.
227 §
Sivutoimilupa-anomus
228 §
Rahastosiirtopalvelut

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
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Pankit joutuvat maksamaan tileillä seisovista varoista korkoa keskuspankille. Tällä hetkellä keskuspankin korot ovat negatiiviset ja sen takia myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän varoille tulisi kuluja ”liiallisen” rahamäärän säilyttämisestä tileillä.
Talousjohtaja on tavannut Osuuspankin ja Nordean edustajat, jotka ilmoittivat, että seurakuntayhtymän yli 500.000 euron pankkitilillä seisovista varoista menisi negatiivista korkoa 0,5% vuositasolla.
Kummakin pankin esitys olisi automaattiset siirrot sijoituksiin aina kun
tili ylittää 500.000 euroa ja kun tilin summa alittaa tietyn summan, sijoituksista palautetaan tilille automaattisesti varoja.
Kokouksessa esitellään kummankin pankin esitys yli 500.000 euron
talletusten hallinnoimisesta.
Talousjohtajan esitys:
Hyväksytään Etelä-Karjalan Osuuspankin ja Nordean esitykset tilivarojen hallinnoinnista.
YKN 29.10.2020/§228
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
229 §
Muut mahdolliset asiat
230 §
Saapuneet pöytäkirjat

231 §
Tiedoksi

Muita asioita ei ollut.

1.
2.
3.
4.
5.

Sammonlahden SN 6-2020
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 3-2020
Sairaalasielunhoidon johtokunta 2-2020
Varhaiskasvatuksen johtokunta 5-2020
Varhaiskasvatuksen johtajan päätöspöytäkirja 6-2020 tehtävänkuvauksen voimassaolon jatkaminen
6. Hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirja 8-2020 sijaisuuden
täyttäminen, 9-2020 työajan määräaikainen keventäminen, 102020 osa-aikaisen sijaisuuden täyttäminen ja 11-2020 hautausmaatyöntekijän palkkaaminen

1. Sopimus työnkierrosta. Liite.
2. Kirkkoherra Juha Eklund antoi tiedoksi väestötilastot.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24
mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 30.10.2020

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
§ 210-212 ja 214-232 ajan

____________________________________________
Marja Hovi
puheenjohtaja
§ 213 ajan

___________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 12 / 2020 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

2 / 11 2020

___________________________________________
Petteri Myllynen

_____________________________________________
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 2.11–16.11.2020, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2020

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja
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