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Käsiteltävät asiat:
39 §
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.

40 §
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 Matti Matikainen ja Petteri Myllynen.
Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Petteri Myllynen.
41 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, niin, että kohtaan 65
tiedoksi tulee kolme lisäasiaa.

42 §
Puhelinetu

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Työnantaja voi kustantaa työntekijälle työtehtävien hoitoa varten esimerkiksi puhelimen. Jos niitä käytetään vain työaikana,
työtehtävien hoitoon, luontoisetua ei synny. Jos ne ovat käytettävissä myös vapaa-aikana, kyseessä on luontoisetu ja siten työntekijälle veronalaista tuloa.
Verottaja: "Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20,00 euroa kuukaudessa. Edun arvo
kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset."
Johtavat viranhaltijoiden odotetaan olevan virkansa puolesta
oltava jatkuvasti saavutettavissa 24/7. Puhelinta pidetään päällä
myös vapaapäivien aikana.
Talousjohtajan esitys:
Puhelinetu otetaan käyttöön Lappeenrannan seurakuntayhtymässä. Etu koskee kirkkoherroja, talousjohtajaa, henkilöstöpäällikköä kiinteistöpäällikköä ja hautaustoimen päällikköä.
YKN 14.3.2018/§42
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YKN:
Asianosaiset jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) ja poistuivat kokoushuoneesta. Varapuheenjohtaja Marja Hovi toimi tämän pykälän aikana puheenjohtajana.
Puhelinetu hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
43 §
Kiinteistöpoliittinen ohjelma

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Kiinteistöasiain johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
2/2018 pykälässä 21.
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on käyttänyt perinteisesti
Lappeenrannan kaupungin määrittelemiä hintoja vertailutietona
omassa hinnoittelussaan. Seurakuntayhtymän on luotava oma
hinnoittelumalli ja omaisuuden hoitomalli omistamilleen kiinteistöille. Kiinteistöistä luopumalla pyritään parantamaan seurakuntayhtymän taloudellista tilannetta ja mahdollistamaan tulevaisuuden investoinnit.
Kiinteistöpoliittinen ohjelma helpottaa virkamiesten asian esittelyä luottamushenkilöille ja toisaalta luottamushenkilöt saavat
ohjelmasta paremman kokonaiskuvan seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuudesta.
Seurakuntayhtymän kiinteistöpoliittiseen ohjelmaan on otettu
osioita suoraan ”Lappeenrannan kaupungin maapoliittinen ohjelma 2017” kirjasta, joka on käsitelty Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa 20.2.2017 § 14.
Kaupungin edustaja, kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen on
käynyt ohjelman läpi seurakuntayhtymän talousjohtaja Kari Virtasen kanssa, jotta esitetyt tiedot vastaavat Lappeenrannan kaupungin vastaavia tietoja.
Ennakkoon kiinteistöpoliittinen ohjelma on annettu luettavaksi
myös kirkkohallituksen virastokollegion kiinteistöasioita valmistelevalle virkamiehelle Harri Palolle. Palo kommentoi seuraavasti: ” Jos kaupungilla tontteja on myytävänä huomattavan paljon
ja seurakunnan ja yksityisten osuus vapaiden tonttien varannossa on pieni, niin silloin tonttien hinta vapaillakin markkinoilla
noudattaa melko pitkälle kaupungin hinnoittelupolitiikkaa. Mutta jos suhde on toinen, kaupungin mahdollisesti sponsoroimien
tonttihintojen ei pidä määrätä seurakunnan hinnoittelua. Jälkimmäisessä tapauksessa suosittelisin, että tonteista hankitaan
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auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviolausunto tai vaihtoehtoisesti kahden vailla auktorisointia olevan kiinteistövälittäjän arviolausunnot.”
Jotta asiaan saataisi vahvistus, esitetyistä kiinteistöarvioista on
pyydetty lausunto 35 vuotta Lappeenrannassa kiinteistökauppaa
tehneeltä LKV Juha Uskilta. Uski on tehnyt arvioita Lappeenrannan seurakuntayhtymälle aikaisemminkin. Lausunto on käytettävissä kokouksessa.
KaJ:
Johtokunta käsitteli kiinteistöpoliittisen ohjelmaluonnoksen ja
esittää Yhteiselle kirkkoneuvostolle sen hyväksymistä.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistöpoliittisen ohjelmaluonnoksen ja lähettää sen edelleen Yhteiselle kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi.
YKN 14.2.2018/§25
YKN:
Keskustelun jälkeen käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.
YKN 14.3.2018/§43
YKN:
Kiinteistöpoliittinen ohjelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti
ja lahetetään edelleen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
44 §
Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vuosina 2019-2022

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Kirkkolainsäädännön mukaan yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien
lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa (läsnä olleiden)
olleiden väkilukujen perusteella (KJ 10: 9, 2 mom.).
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa on 51 jäsentä (KJ 10: 9, 1. mom. = viiden seurakunnan yhteenlaskettu väkiluku välillä 40.001 – 150.000).
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Paikkajako lasketaan niin, että paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa. Muut paikat jaetaan seurakuntien
väkiluvun suhteessa (KL 11: 7, 2. mom.).
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se jakaa yhteisen kirkkovaltuuston paikat vuosina 20192022 seuraavasti:
Srk:n jäseniä 31.12.2017
Joutsenon srk
7718
Lappeen srk
9841
Lappeenrannan srk
18176
Lauritsalan srk
9212
Sammonlahden srk
8896
jäseniä yhteensä
53843

paikkoja YKV:ssa
2+6
2+7
2 + 14
2+7
2+7
51

YKN 14.3.2018/§44
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
45 §
Keskusvaalitoimikunta

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntavaaleja varten
keskusvaalitoimikunnan (KL 8: 6, KVJ 2: 1). Sen tehtävänä on
muun muassa huolehtia seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta Kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa syksyn 2018 seurakuntavaaleja
varten keskusvaalitoimikunnan. Sen jäseniksi nimetään Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakuntien vaalilautakuntien puheenjohtajat ja sihteerit. Keskusvaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii YKN:n puheenjohtaja ja sihteerinä hallintosihteeri.
YKN 14.3.2018/§45
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Perheasian neuvottelukeskus (PANK) on suorittanut yhteisen
kirkkoneuvoston luvan mukaisen virantäyttöprosessin. Avoimeen perheneuvojan virkaan oli kuusi hakijaa, joilla kaikilla oli
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Johtokunnan asettama haastattelutyöryhmä Ilpo Sientola, Leila
Korte ja Aino Voutilainen sekä viranhaltijoista Pirkko Varis ja
Pentti Berg päätti kokouksessaan (21.2.2018 §3), ettei ketään
hakijoista kutsuta haastatteluun. Sen sijaan haastattelutyöryhmä
päätyi esittämään terveystieteiden maisteri, perheneuvoja Tuija
Kuukan valintaa virkaan, koska hän oli ainoa hakija, jolla on työkokemusta perheneuvojana.
Perheasian neuvottelukeskuksen johtokunta käsitteli asiaa
(18.2.2018 §5). Hakemuksen perusteella Tuija Kuukalla on viranhoitoon vaadittava koulutus ja Perheneuvojan työtehtävää
hoitaessaan hän on osoittautunut soveltuvaksi ja luotettavaksi.
Johtokunta esitti haastatteluryhmän esityksen pohjalta yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheneuvojan virkaan
valitaan Tuija Kuukka.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee terveystieteiden maisteri, perheneuvoja Tuija Kuukan Lappeenrannan seurakuntayhtymän
perheasian neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan
1.8.2018 alkaen. Viran vaativuusluokka on 602. Viran täytössä ei
tarvita koeaikaa, koska Tuija Kuukka on ollut työssä perheasian
neuvottelukeskuksessa syyskuusta 2017 lähtien. Ennen viran
vastaanottamista on kuitenkin esitettävä lääkärintodistus ja rikosrekisteriote.
YKN 14.3.2018/§46
YKN:
Arto Varis jääväsi itsenä (yhteisöjäävi) ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän ajaksi.
Valinta hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymän ja lappeenrantalaisten lippukuntien (joiden taustayhteisönä on paikallinen seurakunta)
välillä on tehty taustayhteisösopimus. (liite) Sopimuksessa todetaan, että seurakuntayhtymä nimeää partioyhdyshenkilön. Tähän
asti tehtävää on hoitanut nuorisotyönohjaaja Timo Lampi. Timo
Lampi ja nuorisotyönohjaaja Jukka Hirvi esittävät yhteisesti, että
seurakuntayhtymän partioyhdyshenkilön tehtävään nimetään
Jukka Hirvi 1.4.2018 alkaen. (liite)
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän partioyhdyshenkilöksi nuorisotyönohjaaja Jukka Hirven 1.4.2018 alkaen.
YKN 14.3.2018/§47
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

48 §
Lastenohjaajan anomus palkallisesta työvapaasta
49 §
Lastenohjaajan anomus lyhennetystä työajasta
50 §
Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Taloussääntö 22 §
Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista
asiakirjoista. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset.
Tasekirja, jonka sivut on numeroitu ja joka on sidottu, säilytetään
pysyvästi. Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat sidotaan tasekirjan tavoin ja säilytetään säädetyn ajan. Tilintarkastuskertomus
liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
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talousjohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
KJ 15:9,3 Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä
Kkh yleiskirje 38/2008 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laadinta
Kkh yleiskirje 23/2006 Seurakunnan ja seurakuntayhtymän konsernitaseen laatiminen
Lappeenrannan seurakuntayhtymän toteutuneet toimintakulut
olivat 13,2 milj. euroa ja toimintatuotot 1,9 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 130 tuhatta euroa. Investointien bruttomenot olivat 771 tuhatta euroa ja poistot 1,0 milj. euroa. Kirkollisveroja kertyi 11,3 milj. euroa ja valtionapua 1.4 milj. euroa.
Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tulokseksi -772 tuhatta euroa
ja taseen loppusumma per 31.12.2017 on 30,9 milj. euroa sisältäen toimeksiantojen varoja 4,8 milj. euroa.
Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tulos
per 31.12.2017 on 103.260 euroa ylijäämäinen ja taseen loppusumma on 4,8 milj. euroa.
Seurakuntayhtymässä pidettiin tilinpäätöksen ennakkotarkastus
7.3.2018.
Talousjohtajan esitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja
esittää sen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
ja vahvistettavaksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan ja luovutetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilikauden alijäämä 772.009,08 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston ylijäämä 103.259,82 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2017 toiminnan ja talouden osalta.
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YKN 14.3.2018/§50
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
51 §
Poronkatu 14 kiinteistön myynti

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Kiinteistöasian johtokunta on käsitellyt Poronkatu 14 tontin
myyntiä kokouksessaan 11.1.2018 1/2018 § 7 seuraavasti:
Uus-Lavolan seurakuntatalo tontteineen on myytävien listalla.
Tontilla on rakennusoikeutta 1100 kem2. Johtokunta tekee esityksen myydäänkö tontti rakennuksineen vai puretaanko nykyinen rakennus ennen myyntiä.
Kaj:

Johtokunta esittää, että tontti myydään ensisijaisesti tyhjänä. Purkukustannukset rakennuksesta ennakkotarjouksen mukaan ovat n.
56 000 € veroineen.
Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö selvittävät
vielä tontin ostohalukkuutta ja hintaa rakennuksineen.

Pelkän tontin myyntihinta on 105.000 euroa (kiinteistöpoliittinen ohjelma). Tontin koko on 2200 m2 ja rakennusoikeus tontille on 1100 kem2 .
Rakennus on ollut tyhjillään kolme vuotta ja se on tyhjentynyt
toiminnasta epäillyn sisäilmaongelman takia. Seurakunnalla kiinteistölle ei ole tarvetta.
Tontista rakennuksineen on tullut liitteen mukainen tarjous
MVH-Kiinteistöt Oy:ltä hintaan 62.000 euroa. Hinta voidaan
pitää hyväksyttävänä.
Tontin myyntihinta
Purkukustannukset
Myyntihinta

105.000 euroa
56.000 euroa
49.000 euroa

Oheisen laskelman mukaan tarjous rakennuksineen on 13.000
euroa enemmän kuin pelkästä tyhjennetyn tontin myynnistä saisi.
Pöytäkirjantarkastajat
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Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvoston esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
kiinteistön 405-62-151-1 myyntiä perustettavan kiinteistöyhtiön
lukuun, MVH-Kiinteistöt Oy:lle hintaan 62.000 euroa.
Kauppakirjaan tulee merkintä, että kiinteistöllä oleva rakennus
myydään purkukuntoisena.
YKN 14.3.2018/§51

YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
52 §
Sijoitukset

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi edellisessä kokouksessaan
seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelman. Talousjohtaja pyysi
suunnitelman mukaisia tarjouksia kymmeneltä eri toimijalta. Tarjoukset tuli jättää 28.2.2018 kello 15.00 mennessä ja heti seuraavana päivänä 1.3.2018 tarjoajat pääsivät esittelemään tarjouksiaan yhteisen kirkkoneuvoston valitsemalle ryhmälle Marja Hovi, Kalle Rapi ja Kari Virtanen. Tarjouspyynnössä oli pyydetty
niin, että valitaan kolme sijoittajaa, joille kullekin tulee noin
kolmen miljoonan euron sijoitussalkku.
Sijoitettava pääoma annetaan täyden valtakirjan sijoitusta varten.
Seurakuntayhtymä sai kymmenen tarjousta, joista yhdeksän pääsi esittelemään tarjoustaan ryhmälle seuraavasti:
12.00 Osuuspankki
12.30 Alexandria
13.00 Handelsbank
13.30 United Bankers
14.00 Nordea
14.30 Fennia
15.00 Taaleri
15.30 DanskeBank
16.00 Elite Alfred Berg
Tarjoukset ova nähtävissä ja niihin voi tutustua tuntia ennen kokouksen alkua.
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Kuultuaan tarjoukset työryhmä päätyi esittämään seuraavaa:
Talousjohtajan esitys:
Kolmen miljoonan euron salkut jaetaan seuraavasti:
Handelsbanken
Osuuspankki
DanskeBank
Talousjohtajalle annetaan oikeudet purkaa olemassa olevat sijoitukset ja tehdä valittujen sijoitusorganisaatioiden kanssa sopimukset tarjousten mukaisesti.
YKN 14.3.2018/§52
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
53 § Traktorinkuljettajan valinta
Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Lappeenrannan seurakuntayhtymän traktorinkuljettajan tehtävä
oli haussa 23.1. – 7.2.2018. Tehtävään tuli määräaikaan mennessä 23 hakemusta. Lupa hakuun, hakuilmoitus ja kooste hakijoista
ovat liitteenä. Haastatteluryhmä haastatteli viisi hakijaa ja esittää
yksimielisesti että tehtävään valitaan Pasi Pikkarainen ja varalle
Santeri Tonteri. Muistio liitteenä.
Työn aloittamisen ajankohta on 1.5.2018.
Hp:
Esitetään YKN:lle että tehtävään valitaan Pasi Pikkarainen ja varalle Santeri Tonteri. Palkkaus KirVESTES 401 mukainen. Koeaika 3 kk.
HAJ 20.2.2018/§10
HAJ:
hyväksyttiin
Talousjohtajan esitys:
Tehtävään valitaan Pasi Pikkarainen ja varalle Santeri Tonteri.
Palkkaus KirVESTES 401 mukainen. Koeaika 3 kk.
YKN 14.3.2018/§53
Pöytäkirjantarkastajat
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
54 §
Irtisanoutuminen vahtimestari/siivoojan tehtävästä

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Tuija Teitto anoo eroa Ristikankaan vahtimestari/siivoojan tehtävästään 1.6.2018 alkaen jäädessään eläkkeelle.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Tuija Teitolle eron vahtimestari/siivoojan tehtävästä 1.6.2018 alkaen.
YKN 14.3.2018/§54
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

55 §
Kouvolan IT-alueen johtokunnan
varajäsenen nimeäminen

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Lappeenrannan seurakuntayhtymä on liittynyt Mikkelin hiippakunnan seurakuntien muodostamaan IT-alueeseen, jonka isäntänä on Kouvolan seurakuntayhtymä.
Johtokunnan johtosäännön 1 §:n mukaisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymällä on yksi paikka johtokunnassa.
Yhteisen kirkkovaltuuston tulee valita toimikaudekseen jäsen
johtokuntaan ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 16.12.2015 § 21
IT-aluekeskuksen johtokuntaan valtuustokaudeksi 2015-2018
varsinaiseksi jäseneksi henkilöstöpäällikkö Jussi Korpisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Irmeli
Hakkaraisen.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että Irmeli Hakkaraisen tilalle IT-aluekeskuksen johtokuntaan
Jussi Korpisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan talousjohtaja Kari Virtanen.
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YKN 14.3.2018/§55
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
56 §
Sivutyöluvat Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 isännöinnin hoitamiseksi

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
Vuodesta 2013 alkaen Lappeenrannan seurakuntayhtymän talousjohtaja on toiminut Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 (jäljempänä
Saarenkatu) hallinnollisena isännöitsijänä ja kiinteistöpäällikkö
on hoitanut teknisen isännöinnin. Tähän käytäntöön päädyttiin,
kun aikaisemmin isännöintitöitä tehnyt yritys ei onnistunut tehtävissään. Saarenkatu maksaa talousjohtajalle ja kiinteistöpäällikölle korvausta isännöinnin tehtävistä.
Taloustoimiston henkilökunta, pääkirjanpitäjä Anu Kaarretkoski
ja kiinteistösihteeri Tea Heikkinen ovat oman toimensa ohella
hoitaneet kirjanpidon ja asiakaspalvelun tehtäviä. Seurakuntayhtymä on laskuttanut heidän tekemänsä työn Saarenkadulta. Lappeenrannan seurakuntayhtymän kiinteistösihteeri ja kirjanpitäjä
ovat hoitaneet Saarenkatu 3-5 asioita oman virkansa ohella. Taloustoimistossa on vähennetty henkilökuntaa ja edellä mainituilla työtekijöillä ei ole mahdollisuutta hoitaa tehtäviä enää oman
virkansa ohella. Jos henkilöt edelleen hoitaisivat tehtävät, pitäisi
ne tehdä omalla ajalla.
Asiaa on käsitelty Saarenkadun hallituksessa ja se on hyväksynyt
omalta osaltaan muutoksen.
Viranhaltijan sivutoimesta määrää kirkkolain 6 luvun 30 §.
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä,
sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei
saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää
työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen,
ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa
vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää
työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin
viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai
muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on
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otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa
luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan
haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa
harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen
kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan
on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen
vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.
Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi
ennen sivutoimiluvan peruuttamista.
Talousjohtajan esitys:
1 ) Talousjohtaja Kari Virtanen ja kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen anovat sivutoimilupaa toimiakseen Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5 isännöintitehtävissä
2) Pääkirjanpitäjä Anu Kaarretkoski ja kiinteistösihteeri Tea
Heikkinen ilmoittavat toimivansa Kiinteistö Oy Saarenkatu 3-5
kirjanpitotehtävissä ja asiakaspalvelussa.
YKN 14.3.2018/§56
YKN:
Kari Virtanen ja Teijo Kankkunen jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) ja poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Sivutoimen hoitaminen ei saa haitata päätoimen hoitamista.
57 §
Tietosuoja Lappeenrannan seurakuntayhtymässä

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, kari.virtanen@evl.fi ,
puh 040-3126200
EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy
25.5.2018. Lisätietoja on kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro
6/2017.
Kun henkilötietoja käsittelee viranomainen tai muu julkishallinnon elin, on sen asetuksen mukaan nimettävä tietosuojavastaava.
Sama tietosuojavastaava voidaan nimetä useamman seurakunnan
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tai seurakuntayhtymän tai muun kirkon viranomaisen yhteiseksi
tietosuojavastaavaksi.
IT-alueen johtokunta tulee nimeämään IT-alueen tietosuojavastaavaksi jonkun henkilön 31.12.2019 asti. IT-alueen kokous on
maanantaina, jolloin henkilö saadaan tietoon.
Kirkon sisäisissä ohjeissa (https://nuotta.evl.fi/Tietosuoja/) suositellaan myös nimittämään paikallinen tietosuojaryhmä sekä tietosuojan yhteyshenkilö:
Käytännön tietosuojatyön käynnistämiseksi ja tietosuojaasetuksen soveltamiseen varautumiseksi on syytä myös nimittää
erityinen tietosuojaryhmä eri työalojen edustajista. Ryhmä voi
pienessä seurakunnassa olla pienempi ja isossa isompi. Pääasia
on, että siinä on edustettuna eri toimintoja/henkilörekisterejä
hoitavia työntekijöitä. Tietosuojaryhmän tehtävänä on kartoittaa
nykytilaa ja arvioida sen suhdetta tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin sekä valmistella ja ylläpitää tarvittavaa tietosuojatyöhön liittyvää dokumentaatiota. Myös on hyvä nimetä tietosuojan yhteyshenkilö, joka voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin, niin
toisiin seurakuntiin, tuomiokapituliin ja tietosuojavastaavaan.
Erityisesti IT-alueen näkökulmasta seurakuntatalouskohtainen
tietosuojan yhteyshenkilö on tärkeä. Mahdollinen tietosuojaryhmä voisi olla vapaamuotoisempi ja ketterästi toimiva mielestämme.
Puheenjohtajan esitys:
a) EU:n yhteisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan mukaisesti tietosuojavastaava nimetään IT-alueen toimesta. Asia kilpailutetaan
ja palvelu ostetaan ulkopuolelta.
Kyseinen henkilö nimetään myös Lappeenrannan seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi.
b) Kirkon sisäisen ohjeistuksen mukaisesti nimetään tietosuojan
yhteyshenkilöksi keskusrekisterin hoitaja Marjatta Alatalo, joka
voi toimia yhteyshenkilönä eri tahoihin tarvittaessa.
c) Nimetään tietosuojaryhmä, johon kuuluvat talousjohtaja, keskusrekisterin hoitaja ja keskusrekisterin esimieskirkkoherra, hallintosihteeri, Lauritsalan seurakuntasihteeri, varhaiskasvatuksen
ohjaaja (hallinnollisessa esimiestehtävässä oleva) sekä nuorisotyön ohjaajien edustaja. Kokoonkutsujana toimii tietosuojan yhteyshenkilö.
YKN 14.3.2018/§57
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mjukaisesti.
58 §
Seurakuntayhtymän kiinteistöjen
ulkoalueiden hoidon ja kiinteistöpäivystyksen palvelun tuottajan
valinta

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen,
teijo.kankkunen@evl.fi , puh 040-3126220
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjoukset seurakuntayhtymän
yhdeksän (9) kiinteistön ulkoalueiden hoidon ja kiinteistöpäivystyksen ja seitsemän (7) kiinteistön kiinteistöpäivystyksen palvelun tuottajasta.
Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa 29.1.2018 ja niiden palautusaika oli 19.2.2018 klo 12.00 mennessä.
Kiinteistöasiainjohtokunta käsittelee tarjoukset ja päättää esittää
Yhteiselle kirkkoneuvostolle valittavaksi kokonaistaloudellisesti
edukkaimman palveluntuottajan.
Kiinteistöpäällikkö esittelee tarjoukset kokouksessa.
Kaj 5.3.2018/§31
Kiinteistöasiainjohtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lappeen Huoltomestarit Oy valitaan seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon ja kiinteistöpäivystyksen
palvelun tuottajaksi, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneena.
Sopimuskausi on kolme vuotta, kolmen kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.
Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja sekä vertailulaskelma
Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen esittelee kilpailutuksen
tuloksen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kiinteistöasiainjohtokunnan
esityksen mukaisesti, että seurakuntayhtymän kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon ja kiinteistöpäivystyksen palvelun tuottajaksi
valitaan Lappeen Huoltomestarit Oy kokonaistaloudellisesti
edullisimmalla tarjouksellaan, 5.815,00 eur/kk sis. alv 24%. Sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi 1.4.2018-31.3.2021.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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YKN 14.3.2018/§58
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
59 §
Seurakuntayhtymän kiinteistöjen
siivouspalvelun tuottajan valinta

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen,
teijo.kankkunen@evl.fi , puh 040-3126220
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjoukset seurakuntayhtymän
kahdeksan (8) kiinteistön tilojen siivoustyön palvelun tuottajasta.
Tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa 29.1.2018 ja niiden palautusaika oli 19.2.2018 klo 12.00 mennessä.
Kiinteistöasiainjohtokunta käsittelee tarjoukset ja päättää esittää
Yhteiselle kirkkoneuvostolle valittavaksi kokonaistaloudellisesti
edukkaimman palveluntuottajan.
Kiinteistöpäällikkö esittelee tarjoukset kokouksessa.
Kaj 5.3.2018/§32
Kiinteistöasiainjohtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lassila & Tikanoja Oyj valitaan seurakuntayhtymän
siivoustöiden palvelun tuottajaksi, kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneena.
Sopimuskausi on kolme vuotta, kolmen kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.
Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja sekä vertailulaskelma
Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen esittelee kilpailutuksen
tuloksen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kiinteistöasiainjohtokunnan
esityksen mukaisesti, että tilojen siivoustyön palveluntuottajaksi
valitaan Lassila & Tikanoja kokonaistaloudellisesti edullisimmalla
tarjouksellaan, 5.253,26 eur/kk sis. alv 24%. Sopimus tehdään
kolmeksi vuodeksi 1.4.2018-31.3.2021.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
YKN 14.3.2018/§59
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YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.
60 §
Joutsenon hautausmaan huoltorakennuksen sähkösuunnittelijan
valinta

Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen,
teijo.kankkunen@evl.fi , puh 040-3126220
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjoukset Joutsenon huoltorakennuksen sähkösuunnittelusta
Tarjouspyyntö on lähetetty 14.2.2108 viidelle (5) suunnittelutoimistolle ja niiden palautusaika oli 2.3.2018 klo 12.00 mennessä.
Kiinteistöasiainjohtokunta käsittelee tarjoukset ja päättää esittää
Yhteiselle kirkkoneuvostolle valittavaksi halvimman tarjouksen
antaneen suunnittelutoimiston.
Kiinteistöpäällikkö esittelee tarjoukset kokouksessa.
Kaj 5.3.2018/§36
Kiinteistöasiainjohtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Granlund Saimaa Oy valitaan Joutsenon huoltorakennuksen sähkösuunnittelijaksi halvimman tarjouksen antaneena.
Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja sekä vertailulaskelma
Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen esittelee kilpailutuksen
tuloksen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kiinteistöasiainjohtokunnan
esityksen mukaisesti, että Granlund Saimaa Oy valitaan Joutsenon huoltorakennuksen sähkösuunnittelijaksi halvimman tarjouksen antaneena. Tarjoushinta on 9.176,00 eur sis. alv 24 %
YKN 14.3.2018/§60
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen,
teijo.kankkunen@evl.fi , puh 040-3126220
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt tarjoukset Joutsenon huoltorakennuksen lvia-suunnittelusta.
Tarjouspyyntö on lähetetty 14.2.2108 viidelle (5) suunnittelutoimistolle ja niiden palautusaika oli 2.3.2018 klo 12.00 mennessä.
Kiinteistöasiainjohtokunta käsittelee tarjoukset ja päättää esittää
Yhteiselle kirkkoneuvostolle valittavaksi halvimman tarjouksen
antaneen suunnittelutoimiston.
Kiinteistöpäällikkö esittelee tarjoukset kokouksessa.
Kaj 5.3.2018/§36
Kiinteistöasiainjohtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että A. Niemi Engineering Oy valitaan Joutsenon huoltorakennuksen lvia-suunnittelijaksi halvimman tarjouksen antaneena.
Liitteenä tarjouspyyntö, avauspöytäkirja sekä vertailulaskelma
Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen esittelee kilpailutuksen
tuloksen.
Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kiinteistöasiainjohtokunnan
esityksen mukaisesti, että A. Niemi Engineering Oy valitaan
Joutsenon huoltorakennuksen lvia-suunnittelijaksi halvimman
tarjouksen antaneena. Tarjoushinta on 11.985,00 eur sis. alv 24
%.
YKN 14.3.2018/§61
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

62 §
Oppilaitostyöryhmän jäsenen valinta

Valmistelija: ykn:n puheenjohtaja Juha Eklund 040-3126500,
juha.eklund@evl.fi
Sammonlahden seurakuntaneuvoston jäsen, oppilaitostyöryhmän
jäsen ja yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen Joonas Paavilainen
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on muuttanut vakinaisesti Helsinkiin ja on siten estynyt toimimaan Lappeenrannnan seurakuntayhtymän luottamustoimissa.
Sammonlahden seurakuntaneuvosto on myöntänyt kokouksessaan 6.2.2018 § 9 eron jäsenyydestään Joonas Paavilaiselle. Liite.
Puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Sammonlahden seurakuntaneuvoston esityksestä oppilaitostyöryhmään Tiina AaltoHuhtisen.

YKN 14.3.2018/§62
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
63 §
Muut mahdolliset asiat
64 §
Saapuneet pöytäkirjat

Muita asioita ei ollut.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sammonlahden srk-neuvosto 1-2018
Lauritsalan srk-neuvosto 1-2018
Lappeenrannan srk-neuvosto 1-2018
Joutsenon seurakuntaneuvosto 1-2018
Kiinteistöasiain johtokunta 2 ja 3-2018
Sairaalasielunhoidon johtokunta 1-2018
Yhteisen palvelun johtokunta 1-2018
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2-2018
Lapsityön johtokunta 1-2018

YKN: Merkittiin tiedoksi
65 §
Tiedoksi

1. Asiat - keskusrekisterin henkilöstön lisääminen ja Lauritsalan kirkkokorttelin rakentaminen ovat valmistelussa.
2. Talousjohtajan päätöspöytäkirjat: 1,2 ja 3–2018 vapautukset kuolinpesän maksuista sekä 4-2018 pääkassan viransijaisuus
3. Kassanhoitaja on vaihtunut, kassa tarkastettu ja täsmää
13.3.2018.
4. Matti Matikainen kertoi Lappeenrannan kaupungin tapahtumakoordinaattori Jorma Kallion esittämistä suunnitelmista koskien Lappeenrannan sankarihautausmaata.
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5. Maankäyttösopimus tilan 405-438-1-74 määräalalle on
lainvoimainen.
YKN: Merkittiin tiedoksi.
66 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
KL:n § 24 mukaisesti.
Kokouksen päättäminen klo 19.39

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 15.3.2018

____________________________________________
Juha Eklund
puheenjohtaja

____________________________________________
Marja Hovi
puheenjohtaja § 42 aikana

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 3 / 2018 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa

/

2018

___________________________________________
Matti Matikainen

_____________________________________________
Petteri Myllynen

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 16.3. – 3.4.2018, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2018

_____________________________________________
Kari Virtanen
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vs talousjohtaja
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