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Käsiteltävät asiat:
72 §
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.

73 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
"Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan."
Tarkastusvuorossa ovat Ilpo Sientola ja Ilkka Tiimo.
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Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Sientola ja Ilkka Tiimo.
74 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi niin, että lisäksi käsitellään § 85 Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietosuojavastaava
ja § 86 Arkkitehtikilpailu.

75 §
Yhteisen kirkkovaltuuston kokousten 4-5/2017 laillisuus ja täytäntöönpano

YKN:n tehtävänä on yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano (KL 10: 1, KL 10: 6, KL 11: 8).
Puheenjohtaja:
YKN toteaa YKV:n 1.11.2017 ja 13.12.2017 pidettyjen kokousten pöytäkirjat laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
YKN 25.4.2018/§75
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

76 §
II oppilaitospastori

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Lappeenrannan seurakuntayhtymässä on kaksi oppilaitostyön
pastorin virkaa. II oppilaitostyön pastorin virka on täytetty määräaikaisesti YKN 13.5.2015 / §134.
Määräaikaisuudelle ei ole määritelty syytä, miksi olemassa oleva
virka on täytetty vain väliaikaisesti. Nykyisen lainsäädännön mukaan määräaikaisuudelle tulee aina olla peruste.
Kirkkolaki 6 luku
9 § (21.12.2012/1008)
Virkasuhteen kesto
Viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi.
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Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos:
1) viranhaltija sitä itse pyytää;
2) määräajaksi ottamisesta säädetään erikseen; tai
3) tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen
kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii.
Viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin mukaista perustetta
otettu määräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä toistuvasti
otettu peräkkäin määräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen
päättyessä vähintään kuuden ja enintään 24 kuukauden palkkaa
vastaava korvaus. Korvausvaatimus voidaan esittää kuuden
kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.
Kirkkojärjestyksessä säädetään niistä viroista, joihin on tehtävien laadun vuoksi aina otettava määräajaksi.
Jos toinen oppilaitostyön virka olisi haluttu lopettaa, olisi siihen
ollut mahdollisuus YKN 8.6.2016 / §121 mukaan, kun I oppilaitostyön virkaan olisi valittu määräaikainen II oppilaitostyöntekijä
tai I oppilaitostyön virka olisi lakkautettu ja II oppilaistotyön
virka olisi jäänyt ainoaksi oppilaitostyön viraksi.
YKN teki päätöksen YKN 18.1.2017 / § 18, jossa I oppilaitostyön virkaan valittiin ulkopuolinen hakija. Tällä päätöksellä YKN
käytännössä vakinaisti II oppilaitostyön pastorin viran.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Sari Kososen jatkamaan II oppilaitostyön virassa toistaiseksi.
YKN 25.4.2018/§76
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
77 §
Talousarviomuutokset

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä sovittiin, että talousarviota käydään läpi neljä kertaa vuodessa ja korjataan tarvittaessa
talousarviosummia.
Talousjohtaja on laatinut arvion tulevasta tilikauden tuloksesta
vuoden 2018 kolmen kuukauden trendin perusteella. Tämä lyhyen ajan trendi näyttäisi siltä, että tilikauden tulos tulisi ole-
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maan parempi kuin oli aikaisemmin odotettu. Tosin siltikin kuluvan vuoden alijäämäksi näyttäisi muodostuvan -650.000 euroa.
Aikaisempaa tilannetta on parantanut muutamat tonttien myynnit ja verotuloennusteen korjaus ylöspäin. Verotulot ovat per
maaliskuu 100.000 euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vuoden 2017 verotuloutusta korjattiin joulukuun
tilityksessä 340.000 euroa, joten verovuodet eivät alkuvuoden
osalta ole vertailukelpoisia.
Vaikka tulos näyttääkin ennakoitua paremmalta, kuluvan vuonna
tehtävät investoinnit syövät rahavaroja ja kassa pienenee ennusteen mukaisesti noin 1,5 milj. euroa. Investointien osalta kulut
Koulukatu 12 remontin osalta tulevat nousemaan yli arvioidu 1,5
milj. euron. Kiinteistön purkutöissä on löytynyt enemmän ongelmakohtia kuin oli osattu ennustaa. Rakenteista löytyi mm.
kreosoottia, joka tulee poistaa ennen kuin päästään uutta rakentamaan päälle.
Kulujen osalta ei seurakunnilta, yhteisiltä työmuodoilta, hallinnolta tai kiinteistö- ja hautausmaatoimesta ole tullut esityksiä
säästöistä vuoden 2018 osalta.
Palkkaratkaisu on seurakuntien työntekijöiden osalta on valmis
ja palkkoja korotetaan 1,1% huhtikuun alusta ja lisäksi tulee kertakorvaus 108 euroa/työntekijä. Lisäkulu seurakuntatyhtymän
palkkoihin tämä tekee kokonaisuudessaan noin 100.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
1) Yhteinen kirkkoneuvosto kirjaa tiedoksi tulosennusteen
vuodelle 2018.
2) Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle;
a. Kirkollisverokertymän ennustetta korotetaan
150.000 euroa, 11.150.000 euroon.
b. Pysyvien vastaavien myyntivoittoa kirjataan
100.000 euroa
c. Lisämääräraha seurakuntayhtymän palkkoihin
100.000 euroa.
d. Investointiosaan lisätään 300.000 euroa Kirkkokatu 12 korjausta varten. Investointi tältä osin kokonaisuudessaan vuodelle 2018 on 1.800.000 euroa
 Tulosvaikutus talousarviomuutoksilla on +150.000 euroa.
 Rahoituslaskelman nettotulos heikkenee -300.000 euroa.
YKN 25.4.2018/§77
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
78 §
Kirkon ympäristödiplomin haku

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa
ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Ympäristödiplomi
on vapaaehtoinen järjestelmä, jonka avulla seurakuntayhtymä voi
parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa, mutta myös muutoin
tehostaa toimintaansa. Se korostaa sekä seurakunnan johdon,
henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta.
Diplomin saa seurakunta, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja
varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Asian varmentaa tuomiokapitulin valtuuttama auditoija, ja ympäristödiplomin myöntää kirkkohallitus. Diplomi on
voimassa neljä vuotta.
Yhteisessä kirkkoneuvostossa keskusteltiin epävirallisesti syksyn
2017 aikana mahdollisuudesta lähteä hakemaan seurakuntayhtymälle kirkon ympäristödiplomia. Keskustelussa tuli esille, ettei
seurakunnan työntekijöillä ole mahdollisuutta lähteä viemään
niin isoa projektia läpi.
Lappeenrannan yliopistolta löytyi opiskelija, joka tekisi seurakuntayhtymälle valmistelutyön kirkon ympäristödiplomin hakua
varten osana omaa kandidaattityötään. Kustannuksia seurakuntayhtymälle tulisi Lappeenrannan yliopistolle maksettavasta
2500 euron lahjoituksesta heidän stipendirahastoonsa.
Seurakunnan viranhaltijat taloushallinnosta, kiinteistöpuolelta,
hallinnosta ja hautaustoimesta ovat valmiit avustamaan hakuprosessia oman työnsä osalta. Edellisten lisäksi valmisteluun pitää
valita yksi kirkkoherroista, jotta hakuprosessissa osattaisiin ottaa
mukaan myös toiminnallisen puolen yksityiskohdat.
Lisäksi hakuprosessiin ovat ilmoittautuneet olevansa mukana
YKV:n puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen sekä YKV:n jäsen Hanna
Holopainen.
Talousjohtajan esitys:
YKN myöntää käyttövaroistaan 2.500 euroa Lappeenrannan yliopiston stipendirahastolle ja Lappeenrannan yliopistolta tulee
opiskelija tekemään kirkon ympäristödiplomin pohjatyön seurakuntayhtymälle.
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YKN 25.4.2018/§78
YKN:
YKN päätti myöntää käyttövaroistaan 2.500 euroa Lappeenrannan yliopiston stipendirahastolle ja Lappeenrannan yliopistolta
tulee opiskelija tekemään kirkon ympäristödiplomin pohjatyön
seurakuntayhtymälle.
Lisäksi hakuprosessiin nimettiin mukaan kirkkoherra Juha Eklund.
79 §
Viestintäpäällikön valinta

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi luvan viestintäpäällikön viran
täyttöön kokouksessaan 14.2.2018/§34.
Viestintäpäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä. Haastatteluryhmäksi valikoitui viestinnän tukiryhmästä Kalle
Rapi ja Keijo Martikainen sekä muista luottamushenkilöstä YKN
varapj Marja Hovi sekä YKVpj Ilkka Pöyhönen. Viranhaltijoista
YKN pj Juha Eklund sekä talousjohtaja Kari Virtanen.
Haastatteluryhmä päätyi kutsumaan hakupapereiden perusteella
viittä henkilöä. Varmistuakseen seurakuntayhtymän kannalta
mahdollisimman hyvästä valinnasta päätettiin hakijoista kutsua
toiselle haastattelukierrokselle vielä kolme henkilöä.
Toisen haastattelun perusteella haastatteluryhmä päätti esittää
virkaan valittavaksi Eija Fabritius ja varalle Hanna Holopainen.
Muistiot haastatteluista ovat tämän esityslistan liitteinä.
Puheenjohtajan esitys:
Viestintäpäälliköksi Lappeenrannan seurakuntayhtymään valitaan Eija Fabritius ja varalle Hanna Holopainen
YKN 25.4.2018/§79
YKN:
Eija Fabritius poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
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Valinta hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Virassa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Palkkaus vaativuusryhmän
601 mukaan.
80 §
Opintovapaahakemus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Nuorisotyönohjaaja Timo Lampi anoo opintovapaata ajalle 1.9.31.10.2018 Saimaan Ammattikorkeakoulun sosionomin (YAMK)
tutkinnon suorittamista varten. Opintovapaan aikana hänen on
tarkoitus aloittaa opinnäytetyön kirjoitus, joka tehdään Lappeenrannan seurakuntayhtymälle.
Puheenjohtajan esitys:
Timo Lammelle myönnetään palkaton opintovapaa ajalle 1.9.31.10.2018.
YKN 25.4.2018/§80
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

81 §
Anomus Kelan kuntoutukseen

Tämän pykälän sisältö on merkitty salaiseksi.

Salainen - Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 §
25 mom.
82 §
Keskusrekisterin tehtävien uudelleen järjestely

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Asiaa on käsitelty henkilöstöasiain johtokunnassa kahteen eri
otteeseen.
Henkilöstöasiain johtokunta 22.8.2017/§29:
Keskusrekisterin henkilöstön lisäys
Keskusrekisterin vastuukirkkoherra ja keskusrekisterin hoitaja
ovat tehneet esityksen keskusrekisterin henkilöstön lisäämisestä.
Perustelut ja perusteet ovat liitteissä (5 kpl).
Taloudellinen tilanne yhtymässä on tällä hetkellä erittäin haastava. Todennäköisesti vuonna 2018 - 2020 ei pystytä täyttä-
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mään kaikkia vapautuvia virkoja tai tehtäviä.
Henkilöstön lisääminen aiheuttaa lisää palkkakustannuksia, sekä muita henkilöstöön liittyviä kuluja. Ennen kuin vuoden 2018
talousarvion henkilöstökulujen kehys varmistuu, on riskialtista
lisätä menoja. 23.9.2017 JORY ja YKN kokoontuvat pohtimaan
keinoja talouden tasapainottamiseksi.
Keskusrekisterin esitys on käyty läpi nykyisen talousjohtajan
Irmeli Hakkaraisen, sekä tulevan talousjohtajan Kari Virtasen
kanssa. Heidän näkemyksen mukaan vielä ei ole riittäviä perusteita lopullisen päätöksen tekemiseen.
Tämän hetken työruuhkan purkamiseksi voidaan keskusrekisteriin palkata tarpeen ja resurssien mukaan määräaikainen työntekijä.
Keskusrekisterin tehtävistä varsinkin yhteistyömahdollisuudet
hautaustoimen ja taloustoimiston kanssa on tarkemmin selvittämättä.
Vaativuusryhmien tarkistus vaatii pidemmän ajan ja vertailun.
Hp:
Tehtävien täyttämisestä ei voi tehdä päätöstä ennen kuin on
saatu varmuus 2018 talousarviosta ja palkkarahoista. Edellytetään vielä yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä varsinkin
hautaustoimen ja taloustoimiston kanssa, sekä kaikki muut
mahdolliset keskusrekisterin tehtäviä helpottavat ja työtä keventävät sekä tehostavat toimenpiteet. Vaativuusryhmien tarkistus
sekä päätöksenteko esityksestä vaativat kokonaisuutena jatkovalmistelua.
HAJ:
hyväksyttiin
Henkilöstöasian johtokunta 20.2.2018 / §4:
Keskusrekisteri on tehnyt esityksen henkilöstön lisäämisestä, liitteenä.
Keskusrekisterin esitys on mahdollista toteuttaa jos ko. tehtävään löydetään sopiva henkilö seurakuntayhtymän nykyisestä
henkilöstöstä.
Hp:
Selvitetään yhtymän henkilöstöltä kysymällä sopivaa ja mahdollisesti nykyisestä tehtävästä irrotettavaa työntekijää. Hallinnolliset päätökset tehdään mahdollisimman pikaisella aikataululla
jos ko. henkilö löytyy.
Pöytäkirjantarkastajat
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HAJ 20.2.2018/§4
HAJ:
Esitetään YKN:lle että keskusrekisterin tilanne, työt ja henkilöstö selvitetään YKN nimeämän työryhmän johdolla. Päätökset
tehdään selvityksen tulosten perusteella. Samalla elokuussa
22.8.2017 3/2017 § 29 tätä asiaa koskenut valmistelutehtävä
viedään päätökseen 29.4.2018 mennessä.
Johtoryhmässä todettiin 14.3. että asiaa yritetään vielä kerran
selvitellä virkamiesvoimin ja asiaa valmistelemaan laitettiin talousjohtaja Kari Virtanen, keskusrekisteristä vastuussa oleva kirkkoherra Mika Lehtola sekä Joutsenon kirkkoherra Tero Kalpio.
Tämä työryhmä kysyi keskusrekisterin toiminnoista referenssitietoja Joensuun, Porin, Kouvolan ja Lahden seurakuntayhtymistä sekä Kotkan ja Mikkelin seurakuntien keskusrekistereistä.
Oheisena liitteenä on vertailutietoa heidän keskusrekistereiden
toimista.
Vertailusta voidaan vetää johtopäätös, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä hoidettavia tehtäviä on tekemässä pienempi henkilöstömäärä kuin referenssikohteissa.
Samalla todettiin, että keskusrekisterin kulut ovat olleet alenemassa. Vuoteen 2012 kulujen pienentyminen on ollut 100.000
euroa. Tosin 2012 ja 2013 kustannuksia tuli kirkonkirjojen digitoinnista, joka vääristää kokonaiskulua jonkin verran.
Vertailun perusteella kirkkoherroille esitettiin kahta eri vaihtoehtoa, kuinka keskusrekisterin työrasitusta saataisiin vähennettyä:
1. Keskusrekisterissä tehtävä seurakuntien työ siirretään
seurakuntiin.
 Keskusrekisteri hoitaa kirkonkirjojen pidon, hautauspalvelut (kuten nykyään) sekä toimitukset ja niihin liittyvät
tilavaraukset. Lisäksi Pyhäinpäivän vainajalistat (ei omaisten yhteystietoja).
2. Seurakunnat osallistuvat keskusrekisterissä tehtävän seurakuntien työn kustannuksiin siten, että keskusrekisterin
henkilöstöä lisätään yhdellä henkilöllä, jonka palkkakulut
jyvitetään seurakuntiin jäsenmäärän suhteen seuraavasti
(luvut suuntaa antavia):
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LPR (n. 33,3%)
10 323 - 11 988 €
LP (n.18,3%)
5673 - 6588 €
LS (n. 17,3%)
5363 – 6228 €
SL (n. 16,5%)
5208 – 6048 €
JN (n. 14.3%)
4433 – 5112 €
Kirkkoherrojen vastaukset jakautuivat kummakin vaihtoehdon
välille ja yhtenäistä päätöstä asiaan ei saatu.
Jokaisessa seurakunnassa on olemassa seurakuntasihteeri, joille
ainakin osan keskusrekisterin tällä hetkellä kuuluvista tehtävistä
voitaisiin siirtää.
Talousjohtajan esitys:
Keskusrekisterin työntekijämäärää ei lisätä.
Keskusrekisterin työntekijät keskittyvät keskusrekisterin tehtäviin (kirkonkirjojen pitoon), hautauspalveluihin ja toimitusvarauksiin. Muut seurakuntien toimintaan kuuluvat tehtävät siirretään seurakuntiin ja työmuodoille.
YKN 25.4.2018/§82
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
83 §
Parkkarilankatu 13 lunastus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Parkkarilankatu 13 on ollut vuokralla, mutta vuokralainen on
kuollut. Kuolinpesän osakkaat haluavat päästä vuokratontilla
olevasta kiinteistöstä eroon eivätkä haluaisi jatkaa vuokrasopimusta. Seurakunnalla on vuokrasopimuksen mukaan vuokrasopimuksen päättyessä lunastusvelvollisuus tontilla olevasta rakennuksesta 60% rakennusteknisestä arvosta.
Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2031 saakka.
Joten seurakuntayhtymälle ei ole muodostunut rakennukseen
lunastusvelvollisuutta. Kyseinen rakennus on kärsinyt vuonna
2013 kosteusvaurion ja rakennus on ollut tyhjillään vuodesta
2015.
Rakennuksen nykyarvosta on pyydetty arvio Asuntomesta Oy:n
kiinteistömyyjä LKV Pia Westerlundilta. Hänen arvionsa mukaan
rakennuksen arvo on 5.500 euroa, joka on käytännössä rakennuksen liittymien, sähkö- ja viemäriverkon, arvo. Arviokirja on
mukana kokouksessa.
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Kuolinpesän osakkaat ovat valmiit myymään rakennuksen seurakunnalle hintaan 5.500 euroa.
Jos lunastukseen päädytään, seurakunta voi myydä tontin pois
tai korottaa sen vuokrahintaa nykyiselle tasolle. Samalla tontilla
oleva rakennus voitaisiin myydä purkukuntoisena pois.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lunastaa Parkkarilankatu 13 vuokratontilla sijaitsevan rakennuksen hintaan 5.500 euroa.
Tarvittaessa hankinnalle haetaan lisämäärärahaa yhteiseltä kirkkovaltuustolta.
YKN 25.4.2018/§83
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
84 §
Varhaiskasvatuksen esimiestyön
uudelleen organisointi

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Varhaiskasvatuksen johtokunta on keskustellut kahdessa kokouksessa varhaiskasvatuksen esimiesmallin kehittämisestä.
Varhaiskasvatuksen johtajan selvitysten ja johtokunnan keskustelujen kautta johtokunta on päätynyt esittämään varhaiskasvatuksen ohjaajien tehtävien muuttamista siten, että toinen virka (I,
vl 503) säilyy pääosin entisellään keskittyen esimiestyöhön. Toisen viran (II, vl 502) tehtävänkuvausta muutetaan siten, että siitä
poistetaan esimiestehtävä, jolloin tehtävänkuva painottuu ohjaamis-, kehittämis- ja vaativien asiakokonaisuuksien koordinointitehtäviin.
Varhaiskasvatuksen ohjaajien tehtävien uudelleen järjestämisen
tavoite on työnteon sujuvoittaminen, esimiestyön kehittäminen
ja päällekkäisten rakenteiden purkaminen. Prosessi on edellyttänyt yt-menettelyä, jossa työnantaja on selvittänyt muutosten
perusteet ja vaikutukset sekä kuullut työntekijöiden näkemykset
asiasta.
Viran II hoitaja Laura Toivanen on ollut kutsuttuna varhaiskasvatuksen johtokunnan kokouksessa 22.3.2018 esittelemässä uusittua tehtävänkuvaansa ja työnsä ydinalueita: lastenohjaajien ja
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vanhempien kasvatuksellisiin kysymyksiin vastaaminen, lastensuojelullisen asiantuntemuksen antaminen, päiväkerhotoiminnan
sisällön ja laadun seuraaminen (Vasun jalkauttaminen),
projektit ja tapahtumat, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
vauva-taaperoikäisten perheiden parissa ja yhteistyössä neuvolan
kanssa, alueyhteistyö Lappeen, Lappeenrannan ja Sammonlahden ”nimikkoseurakuntien” kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kvtyö sekä uutuutena tammikuussa käynnistynyt LapsiArkki.
Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta kaksi varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa ovat välttämättömiä laadukkaan ja ajanmukaisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi Lappeenrannan
seurakunnissa sekä seurakuntalaisten jäsenyyden vahvistamiseksi
vauva-, pikkulapsi- sekä alakouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa.
Varhaiskasvatuksen johtokunta esittää yhteisen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi varhaiskasvatuksen ohjaajan I ja varhaiskasvatuksen ohjaajan II virkojen johtosäännöt.
Lisäksi johtokunta esittää, että varhaiskasvatuksen ohjaaja Laura
Toivanen varhaiskasvatuksen ohjaajan virka II muutetaan esityksen mukaiseksi. Palkkaus säilyy KirVESTES:n (II osa 23§) nojalla
vaativuusryhmän 503 mukaisena 4 kk:n ajan päätöksen voimaantulon jälkeen.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy varhaiskasvatuksen ohjaajan
I ja varhaiskasvatuksen ohjaajan II virkojen johtosäännöt ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
YKN 25.4.2018/§84
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
85 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietosuojavastaava

Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Jussi Korpinen 040-3126201,
jussi.korpinen@evl.fi
Jokaisella IT-alueen seurakuntayhtymällä ja seurakunnalla tulee
olla tietosuojavastaava nimitettynä 25.5.2018 mennessä. ITalueen seurakuntayhtymät ja seurakunnat voivat halutessaan
nimittää IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikön tietosuojavastaavakseen.
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Asia on käsitelty 18.4.2018 Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen johtokunnan kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimetä Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi tietohallintopäällikkö Jyrki
Lahden.
YKN 25.4.2018/§85
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
86 §
Koulukatu 10 arkkitehtikilpailutus

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen 044-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Kaupunki on valmistelemassa arkkitehtikilpailutusta Koulukatu
10 kiinteistön osalle. Arkkitehtikilpailutus toimisi pohjana kaavan valmistelulle oheisen liitteen mukaisesti. Alustavasti kaupunki on laittamassa rahaa kilpailutukseen 50-60.000 euroa.
Kilpailutus koskee koko korttelin aluetta, joten seurakuntayhtymän ei tarvitse olla vastaavalla summalla mukana.
Seurakuntayhtymälle on kuitenkin tärkeää päästä vaikuttamaan
kilpailutukseen hyvissä ajoin, joten kilpailutukseen on hyvä laittaa myös omaa rahaa.
Jos kaikki menee suunnitellusti, niin Koulukatu 10 osalta kaava
olisi vahvistettu keväällä 2019.
Talousjohtajan esitys:
1) kirkkoneuvosto myöntää 10.000 euroa Koulukatu 10 arkkitehtikilpailutusta varten mikäli Lappeenrannan kaupunki päättää
kilpailutukseen osallistumisesta alustavan esityksen mukaan.
2) kirkkoneuvosto nimeää kaksi henkilöä arkkitehtikilpailutuksen tuomaristoon
YKN 25.4.2018/§85
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tuomaristoon nimettiin Lappeenrannan seurakuntayhtymän
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edustajiksi Kari Virtanen ja Antti Erämo.
Työryhmän työskentelyyn mukaan nimettiin Teijo Kankkunen.
87 §
Muut mahdolliset asiat

88 §
Saapuneet pöytäkirjat

89 §
Tiedoksi

90 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

1. Yhteisen kirkkovaltuuton puheenjohtaja Ilkka Pöyhönen
kehotti luottamushenkilöitä ja työntekijöitä huomioimaan seurakuntayhtymää odottavat suuret taloudelliset
haasteet ja huomioimaan yhteistyön merkityksen.

1. Lappeenrannan seurakuntaneuvosto 2-2018
2. Sammonlahden seurakuntaneuvosto 2-2018
3. Lappeen seurakuntaneuvosto 3-2018

1. Talousjohtajan päätöspöytäkirja 5-2018 vapautus hautauspalvelumaksusta
2. Piispa Seppo Häkkisellä on merkkipäivävastaanotto
Mikkelissä 1.6., johon osallistuu kaksi henkilöä jokaisesta
seurakunnasta.
3. Hautausmaiden siivoustalkoot 3.5. Ristikangas, 8.5. Lepola, Lepoharju, Nuijamaa ja Joutseno alkaen klo 8.00
sekä 9.5. Ylämaa alkaen klo 9.00.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
KL:n § 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.57.

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset
Lappeenrannassa 26.4.2018

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 5 / 2018 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
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___________________________________________
Ilpo Sientola

_____________________________________________
Ilkka Tiimo

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 30.4. – 14.5.2018, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2018

_____________________________________________
Kari Virtanen
vt talousjohtaja
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