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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.

24 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Marja Hovi ja Petteri Myllynen.
Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
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YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petteri Myllynen ja Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen.
25 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin:
31§ Avustusanomus
32§ Tontin myynti
33§ Tontin myynti
34§ Tehtävänkuvan muutos
sekä saapuneisiin pöytäkirjoihin:
Lauritsalan seurakuntaneuvosto, Lappeenrannan seurakuntaneuvosto, Lappeen seurakuntaneuvosto, varhaiskasvatuksen johtokunta, kiinteistöasiain
johtokunta.

26 §
Lastenohjaajan työvapaa-anomus
27 §
Henkilöstöohjelman
päivittäminen

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen, 040-3126201, jussi.korpinen@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on Yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksytty 1.1.2017 voimaan tullut henkilöstöohjelma (päätös YKV
14.12.2016/§63)
Henkilöstöohjelma on päivitettävä samassa rytmissä kuin strategiamme.
Henkilöstöohjelman päivittäminen olisi hyvä aloittaa jo alkuvuodesta.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työryhmän valmistelemaan Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöohjelman päivitystä. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Lisäksi mukaan valitaan edustajat YKN:sta.
YKN 19.2.2020/§27
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YKN:
Lappeenrannan seurakuntayhtymän henkilöstöohjelmaa valmistelevaan työryhmään valittiin luottamushenkilöistä Marja Hovi pj, Lappeen, Sari Toikka
Joutsenon, Petteri Myllynen Lauritsalan, Antti Erämo Sammonlahden ja
Aino Voutilainen Lappeenrannan seurakunnista.
28 §
Sammaltie 18 vuokraus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Kaislarannan tonttien vuokrauksesta on tehty päätös, jonka mukaan tontin
ostohinnasta 5 % on vuotuinen vuokrahinta.
Uuden hinnoittelun mukaisesti nyt Sammaltie 18 osoitteesta on tehty hinnoittelun mukainen vuokratarjous 1.075 euroa vuodessa. Hinta sidotaan
elinkustannusindeksiin.
Tonttiarvioista on esitys Excel-taulukossa kokouksessa (salainen asiakirja
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 17 mom. mukaan).
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata 50 vuodeksi ajalle 1.1.2020-31.12.2069 Sammaltie 18 tontin
(405-20-52-2) hintaan 1.075 euroa vuodessa. Hinta sidotaan elinkustannusindeksiin.
Päätös alistetaan Mikkelin tuomiokapitulin vahvistettavaksi
YKN 19.2.2020/§28
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

29 §
Sähköinen asiakirjahallinta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.6.2019 §:n 139 kohdalla keskustellut Domus asiakirjahallintajärjestelmästä sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouskutsujen ja esityslistojen lähettämisestä sähköpostina.
Tuolloin yhteinen kirkkoneuvosto päätti jatkaa asian valmistelua.
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Lisäksi tilintarkastaja on tuonut esille mm., että viranhaltijapäätösten numeroinnin, kategorioinnin ja muutoksenhakuohjeiden osalta olisi tarkoituksenmukaisinta ottaa käyttöön asiakirjahallintajärjestelmä.
Seurakuntamme koko, tietosuoja ja tietoturva-asiat huomioon ottaen ajanmukainen asianhallintajärjestelmä olisi perusteltua.
Kirkkohallitus on suorittanut asianhallintajärjestelmän kilpailutuksen vuonna
2013 ja tarjouskilpailun voitti Triplan Oy, Tweb-järjestelmällä. Uudella järjestelmällä korvattiin vuodelta 2002 oleva Lotus Notes -pohjainen asianhallintajärjestelmä.
Tavoitteena oli siirtyä vähitellen täysin sähköisiin käsittelyprosesseihin (mm.
viranhaltijapäätökset, toimielinkäsittely) ml. sähköinen arkistointi. Näin saatiin myös yhteinen järjestelmä keskushallinnon ja seurakuntatalouksien
käyttöön.
Domus mahdollistaa sähköisen päätöksenteon, kokoustamisen sekä pitkäaikaissäilytyksen. Siinä on yhteinen sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma
eAMS sisäänrakennettuna.
Toiminnallisuudet: sähköinen kokous, sähköiset allekirjoitukset, sähköinen
pitkäaikaissäilytys, sopimustenhallinta ja luottamushenkilöportaali.
Domus on yksi kirkon yhteisistä sopimuksista ja palveluista, jotka ovat kaikkien seurakuntien käyttöönotettavissa ilman erillistä hankintamenettelyä
(omaa kilpailutusta).
- Toimittaja: Triplan Oy
- Sopimuskausi: Voimassa toistaiseksi
Kirkon yhteisiä palveluja käyttämällä seurakuntatalous saa kustannustehokkaasti ja helposti erilaiset palvelut käyttöön.
Kustannukset seurakuntataloudelle:
- Käyttöönoton kustannukset (toimittaja laskuttaa srk:lta)
- Tuotantovaiheen lisenssikustannukset käyttäjämäärän ja -roolin mukaan,
kerran vuodessa jälkikäteen (KKH laskuttaa srk:lta)
- Lisenssien hinnat vuodelle 2020 ovat seuraavat:
- Peruskäyttäjä 5,43 (alv 0%) 6,73 (sis. alv)
- Lukukäyttäjä 1,08 (alv 0%) 1,34 (sis. alv)
- Luottamushenkilö 3,25 (alv 0%) 4,03 (sis. alv)
Kirkkohallitus vastaa mm. seuraavista kustannuksista:
- Alusta- ja ylläpitomaksut
- Versiopäivitykset
- Kuukausittaiset pääkäyttäjätapaamiset/koulutukset Skypellä (joissa toimittajan edustus)
Pöytäkirjantarkastajat
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- Pääkäyttäjien ja kehitysryhmän kesken todetut yhteiset muutostarpeet
- Käyttötuki (seurakuntien pääkäyttäjille IT-tuki)
- eAMS muutostarpeet (Kirkkohallituksen kirjaamo).
Toimittajan projektipäällikkö antaa tarvittaessa mm.
- Yksityiskohtaisia lisätietoja
- Laskee hinnan seurakunnan käyttäjämäärän ja käyttäjien roolien mukaisesti
- Sopii käyttöönoton ajankohdasta
Mikäli käyttöönotto toteutuu, toimittaja laatii yhdessä seurakuntatalouden
kanssa käyttöönoton suunnitelman.
- Suunnitelma toimitetaan tiedoksi Kirkkohallitukseen
- Toimittajan projektipäällikkö koordinoi käyttöönoton toimenpiteet yhdessä seurakuntatalouden kanssa
Domus on ollut käytössä vuodesta 2016 alkaen. Käyttäjinä tuomiokapitulit,
kirkkohallitus, 4 seurakuntayhtymää, 16 seurakuntaa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän käyttöönottokustannukset olisivat
11.228,51 euroa (sis. alv)
Vuotuiset kulut laskettuna 10 peruskäyttäjällä ja 60 luottamushenkilöllä
olisivat yhteensä n. 3.700 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Domus asianhallintajärjestelmän
käyttöönottoa ryhdytään valmistelemaan, käyttöönotto mahdollisuuksien
mukaan jo tänä vuonna. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 15 000 euron lisämäärärahaa ko. hankintaan.
YKN 19.2.2020/§29
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Lisäksi käyttöönotto päätettiin toteuttaa vaiheittain, alkuvaiheessa yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja sitten yhteiselle kirkkovaltuustolle.
30 §
Työryhmän täydentäminen

Valmistelija: Ylimmän johdon palkkaustyöryhmä, pj. Ilkka Pöyhönen p. 0405718970 ilkka.poyhonen@pp.inet.fi
Ylimmän johdon palkkaustyöryhmä on käsitellyt järjestelmään kuuluvien viranhaltijoiden erilliserän, jonka maksaminen päättyy tämän sopimuskauden
loppuun (YKN 27.11.2019/§217)

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 24

LAPPEENRANNAN¤
YHTEINEN
KIRKKONEUVOSTO

Pöytäkirja
2-2020

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lisäksi toimikunta esitti, että mittaristoa laajennetaan seuraavassa vaiheessa
työtyytyväisyysselvityksessä saatavien lukujen pohjalta.
Toisena lisämääritteenä on yhteisesti määriteltyjen toimintasuunnitelmien ja
niiden raportoinnin laatuarviointi.
Varapuheenjohtajan esitys:
Seurakuntayhtymän ylimmän johdon palkkaustyöryhmään uudeksi jäseneksi
nimetään henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen joka toimii myös palkka-asiamiehenä.
YKN 19.2.2020/§30
YKN:
Puheenjohtajana tämän pykälän ajan varapuheenjohtaja Marja Hovi.
Yhteinen kirkkoneuvosto jääväsi ylimmän johdon (osallisuusjäävi). Kirkkoherrat ja talousjohtaja poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
Työryhmän täydentäminen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
31 §
Avustusanomus

Valmistelija: puheenjohtaja Hannu Haikonen, 040-3126300,
hannu.haikonen@evl.fi
Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasian johtava asiantuntija Sari-Annika
Pettinen lähestyi YKN:n puheenjohtajaa sähköpostilla:
Hei,
tässä tarkempia tietoja koskien parisuhdeteemaista sisältöyhteistyöstä A-lehtien kanssa ja toive seurakunnan osallistumisesta yhteistyöhön. Liitteenä on
yhteistyön esittely, jossa on tarkempia tietoja A-lehtien tavoittavuudesta ja
sisältöyhteistyön konseptista sekä seurakuntien rahoitusosuudesta. Parisuhdeneuvolan artikkelit ovat tavoittaneet hyvin lappeenrantalaiset ja
Lappeenranta on noussutkin esiin kymmenen tavotetuimman kaupungin joukkoon.
Taustaa: Olemme tehneet kahden vuoden (2018-2019) ajan yhteistyötä Sanomien ja siellä Vauvan ja Meidän perheen toimituksien kanssa. Kirkon perheneuvojat ovat vastanneet ihmissuhdeaiheisiin kysymyksiin Parisuhdeneuvolassa vauva.fi:ssä, kirjoittaneet blogeja ja olemme tuottaneet yhteistyössä
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Vauvan toimituksen kanssa mm. kaste ja kummius teemaisia sisältöjä. Kirkon sisällöillä on kahden vuoden aikana ollut yli 2 miljoonaa lukukertaa. Yhteistyö Sanomien kanssa ei valitettavasti kuitenkaan jatku, koska vauva.fi
verkkofoorumi ajetaan Sanomien toimesta alas.
Tälle jatkona olemme kirkkohallituksen koordinoimana aloittamassa huhtikuun 2020 alussa, verkkosisältöihin keskittyvän yhteistyön A-lehtien
kanssa. Yhteistyön keskiössä ovat parisuhteeseen ja perheeseen liittyvät teemat. Pääkohderyhmänä ovat nuoret perheelliset ja ihmissuhdekysymyksistä
kiinnostuneet. Tämän yhteistyön myötä tuomme kirkon asiantuntemusta ja
sisältöjä luontevalla tavalla esille siellä missä ihmiset ovat. Yhteistyön ”kotipesä” tulee olemaan on terve.fi, jonne perustamme parisuhteen ja perheen
teemoihin keskittyvän alueen. Sisältöihimme ohjataan lukijoita myös muista
A-lehtien verkkoympäristöistä, kuten esim. suositusta meilläkotona.fi mediasta. A-lehdet tavoittaa verkkomedioidensa kautta n. 2 miljoonaa käyttäjää
kuukaudessa.
Sisältöyhteistyön avulla saamme käyttöömme Terve.fi:n toimituksen ja Alehtien monipuolista osaamista ja kohderyhmätuntemusta sekä luotettavan
ja tavoittavan ympäristön omille sisällöillemme. Verkkoympäristöissä
olemme lähellä ihmisten arkea, keskustelemassa heitä kiinnostavista asioista
sekä tarjoamassa apua ja tukea.
Tämän yhteistyöhankkeen mahdollistaa kirkkohallituksen ja seurakuntien
yhteistyö, jossa tarvitaan sekä taloudellisia että henkilöresursseja. Hanketta
rahoittavat Kirkkohallituksen lisäksi ainakin Helsingin, Vantaan, Tampereen,
Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kauniaisten seurakuntayhtymät.
Kaupallinen yhteistyösopimus A-lehtien kanssa pitää sisällään yhteistyössä
toteutettavia artikkelisisältöjä, blogeja ja mahdollisuuden esittää kysymyksiä
perheneuvojille sekä näkyvyyttä A-lehtien medioissa. Yhteistyösopimus sisältää kokonaiskonseptin suunnittelun, toteutuksen ja koulutuksen sekä
mahdollisuuden osallistua A-lehtien bloggarikoulutuksiin. Se antaa myös
mahdollisuuden nostaa ja brändätä perheneuvonnan asiantuntijoita.
Tämän yhteistyön mahdollistamiseksi tarvitsemme mukaan vielä muita suuria seurakuntayhtymiä/seurakuntia. Mikäli yhteistyö on mielekästä ja tavoittavaa, haluamme tehdä tätä työtä pitkäjänteisesti, yhteistyössä seurakuntien
kanssa. Verkossa tehtävä, suoraan tavallisiin ihmisiin kohdistuva, perheiden
ja parisuhteiden tukeminen ei yksiselitteisesti ole kirkkohallituksen ydintoimintaa ja rahoitusta on ollut vaikea järjestää. Tätä työtä on kuitenkin vaikea
toteuttaa vain paikallisesti, joten olemme päätyneet tällaiseen seurakuntien
kanssa tehtävään yhteistyöhön.
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Olisiko seurakuntayhtymänne mahdollista lähteä tukemaa tätä hanketta vuoden 2020 aikana noin 1000-3000 eurolla? Toivoisimme myös nimettyä yhteyshenkilöä, joka voisi ottaa osaa työn suunnitteluun 1-2 kertaa vuoden aikana.
Yhteistyön tavoitteena on:
- Tuoda vahvasti ja inspiroivasti esille Kirkon parisuhde- ja perhetyötä siellä
missä ihmiset ovat.
- Tavoittaa mahdollisimman paljon kohderyhmän edustajia ja apua/tukea
kaipaavia
- Vahvistaa positiivista mielikuvaa kirkosta ja sen työstä perheiden hyväksi.
- Tiedottaa, auttaa, tukea ja inspiroida nuoria perheellisiä ja perheellisiksi aikovia
Puheenjohtajan esitys: Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto myöntää 1500€ kirkkohallituksen verkossa tehtävään parisuhde- ja perhetyöhön.
YKN 19.2.2020/§31
YKN:
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja veti esityksensä pois ja asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteluun.
32 §
Vetopolku 6 tontin
myynti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200
kari.virtanen@evl.fi
… ovat olleet vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla osoitteessa Vetopolku 6, Rno 405-31-12-20. Tontin pinta-ala on 1.224
m².
Tontin vuokrasopimus päättyisi 31.12.2020. Tämänhetkinen vuokra on
527,88 euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman
mukaisesti tontin hinta on määritelty Parkkarilan alueella 30.748 euroa, jos
tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä 1973.
Tontti on kooltaan 1.224 m², joten hinnaksi määritellään 37.635,55 euroa.
Talousjohtajan esitys:
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myy
1.224 m² kokoisen tontin rek.nro 405-31-12-20 hintaan 37.635,55 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegiolle.
YKN 19.2.2020/§32
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
33 §
Väinämöisenkatu 69
tontin myynti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200
kari.virtanen@evl.fi
… on ollut vuokralla Lappeenrannan seurakuntayhtymän omistamalla tontilla
osoitteessa Väinämöisenkatu 69, Rno 405-35-159-16. Tontin pinta-ala on
523 m². Kuolinpesän osakkaat haluaisivat ostaa tontin.
Tontin vuokrasopimus päättyisi 6.6.2026. Tämänhetkinen vuokra on 128,64
euroa vuodessa.
Kirkkovaltuuston 18.4.2018 7§ hyväksymän kiinteistöpoliittisen ohjelman
mukaisesti tontin hinta on määritelty Lapveden alueella 14.247 euroa, jos
tontti on 1.000 m² ja elinkustannusindeksi pisteessä 1973.
Tontti on kooltaan 523 m², joten hinnaksi määritellään 7.451,18 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myy
523 m² kokoisen tontin rek.nro 405-31-12-20 kuolinpesälle hintaan
7.451,18 euroa.
Päätös alistetaan kirkkohallituksen virastokollegiolle.
YKN 19.2.2020/§33
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

34 §
Tehtävänkuvan muutos
Pöytäkirjantarkastajat
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35 §
Muut mahdolliset
asiat
36 §
Tiedoksi

37 §
Saapuneet pöytäkirjat

Pöytäkirja
2-2020

SEURAKUNTAYHTYMÄ

1. Sari Toikka toivoi, että seuraavassa valtuustoseminaarissa otetaan
käyttöön ohjattu ryhmätyöskentely.

1) Pusan testamenttirahaston käyttöselvitys 2019
2) Valmistelussa olevia asioita: Testamentin säännöt ja Lähetyskauppa
Ikkunan säännöt
3) Seurakuntayhtymän tulos tulee olemaan 1 953 793,50 ylijäämäinen.
1. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 1/2020
2. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 1/2020
3. Lauritsalan seurakuntaneuvosto 1/2020
4. Lappeen seurakuntaneuvosto 2/2020
5. Sairaalasielunhoidon johtokunta 1/2020
6. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 1/2020
7. Yleisen seurakuntatyön johtokunta 1/2020
8. Varhaiskasvatuksen johtokunta 2/2020
9. Kiinteistöasiain johtokunta 1/2020
10. Varhaiskasvatuksen johtajan päätöspöytäkirja 2/2020 laskujen tarkastusoikeus
11. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 3/2020 maksuvapautus

38 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan KL:n § 24 mukaisesti.

Puheenjohtajan ja
sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 20.2.2020

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55

____________________________________________
Hannu Haikonen
puheenjohtaja
§ 23-29 ja § 31-38

____________________________________________
Marja Hovi
puheenjohtaja § 30

_____________________________________________
Helena Turtiainen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat
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Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja
2-2020

SEURAKUNTAYHTYMÄ

Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston pöytäkirjan 2 / 2020 ja todenneet sen kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa 21 / 2 2020
___________________________________________
Petteri Myllynen

Pöytäkirjan nähtävänä olo

_____________________________________________
Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 24.2.–9.3.2020, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2020

_____________________________________________
Kari Virtanen
talousjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat
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