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Aika

Tiistaina 26.6.2018 klo 17.00 – 19.00

Paikka

Kirkkoherranvirasto, neuvotteluhuone, Satamatie 1

Läsnä

Haakana, Leena
Liimatta, Juhani
Frosti-Nenonen, Sirpa
Hammaren, Terho
Hänninen, Jyrki
Lehtinen, Leila
Saukkonen, Pertti
Tiilikainen, Maija
Toiviainen, Vesa

kirkkoherra, puheenjohtaja
jäsen, varapuheenjohtaja,
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Henttonen, Mirja
Häkkinen-Paananen, Kaisa

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Hanhisalo, Jorma

syy: este

Poissa

§ 55
KOKOUKSEN AVAUS
Kneuv
Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.
§ 56
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kneuv
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 57
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kneuv
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Saukkonen ja Maija Tiilikainen.
Pöytäkirja tarkastetaan talouspäällikön työhuoneessa kokouksen jälkeen.
§ 58
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kneuv
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
KÄSITELLYT ASIAT

§ 59 – § 67
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ALLEKIRJOITUKSET

Leena Haakana
puheenjohtaja

Kaisa Häkkinen-Paananen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Kirkkoherranvirastossa 26.6.2018

Pertti Saukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Maija Tiilikainen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa
27.6.-. – 10.7.2018

Asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 26.6.2018
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§ 59
KIRKKO-OOPPERA TOLPOJEN TARINA
Kneuv
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/2018 22.5.2018 § 59 jättää pöydälle päätöksen tukeeko seurakunta Kirkko-ooppera Tolpojen Tarinaa.
Kirkkoherra, Riku Tella, kirkkokuoron puheenjohtaja Pirkko Tuomainen
ja hänen puolisonsa Rauno Tuomainen sekä kirkkoneuvoston jäsen Leila
Lehtinen kävivät 10.6. tutustumassa oopperan demoesitykseen. Heidän
mielestään demoesitys oli ammattimainen ja tasokas sekä herätti kiinnostusta. He suosittavat, että esitys otetaan juhlavuoden ohjelmistoon.

Khra

Ruokolahden seurakunta sitoutuu vuosina 2018 ja 2021 á 500e tukeen ja
esitysvuonna 2022, joka on seurakuntamme 450v. juhlavuosi, 1 000 euron tukeen, eli yhteensä 2 000 euron tukiin TOLPOJEN TARINA projektissa. EIKU ry puolestaan sitoutuu antamaan vuosittaiset raportit
tehdyistä toimenpiteistä ja tukien käytöstä niihin. Ruokolahden seurakunnalla on oikeus keskeyttää hankkeeseen osallistuminen, mikäli tulokset eivät näytä odotusten mukaisilta.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 60
SUOSITUKSET EPÄASIALLISTA KOHTELUA JA HÄRINTÄÄ EHKÄISEVISTÄ
TOIMENPITEISTÄ
Kneuv
Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alat ry suosittavat seurakuntatyöpaikoille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää
valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää työkulttuuria koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten. Sopijaosapuolet
ovat laatineet seurakunnille sitä varten sitoumusta ja toimintaohjetta
koskevat mallit (liitteet nro 1 ja 2). Mallit on käsitelty yhteistoimintakokouksessa 25.5.2018.
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Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hyvän käytöksen sitoutumisensopimuksen (liite nro 1) sekä toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten (liite nro 2).

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 61
RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN TIETOSUOJAPOLITIIKKA
Kneuv
Kouvolan IT-alueen tietosuojapäälliköltä tuli luonnos tietosuojapolitiikasta, josta seurakunta on muokannut Ruokolahden seurakunnan tietosuoja politiikan. Tietosuojapolitiikka on hyväksyttävä kirkkoneuvostossa
ja hyväksynnästä on ilmoitettava tietosuojavastaavalle.
Esityslistan liitteenä (liite nro 3) Ruokolahden seurakunnan tietosuojapolitiikka liitteineen.
Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Ruokolahden seurakunnan tietosuojapolitiikan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 62
RUOKOLAHDEN SEURAKUNNAN TIETOSUOJAVASTAAVA JA –YHTEYSHENKILÖ
Kneuv
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut
voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä
julkisella että yksityisellä sektorilla.
Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen
suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.
Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti
täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen
rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki. Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille,
että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa
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kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten
ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.
Kouvolan IT-alueen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
18.4.2018. Jokaisella IT-alueen seurakuntayhtymällä ja seurakunnalla
tulee olla tietosuojavastaava nimitettynä. IT-alueen seurakuntayhtymät
ja seurakunnat voivat halutessaan nimittää IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikön tietosuojavastaavakseen. Lisäksi seurakuntaan on syytä nimetä tietosuojayhdyshenkilö, joka vastaa paikallisesti tietosuoja-asioista.

Tpääl

Kirkkoneuvosto päättää nimetä Ruokolahden seurakunnan tietosuojavastaavaksi It-aluekeskuksen tietohallintopäällikön ja tietosuojayhdyshenkilöksi seurakunnan talouspäällikön Kaisa Häkkinen-Paanasen.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 63
PERHETYÖNOHJAAJA SONJA HÄMÄLÄISEN VIRKAVAPAUS
Kneuv
Perhetyönohjaaja Sonja Hämäläinen on anonut 8.6.2018 päivätyllä hakemuksella virkavapautta ajalle 1.8.2018-31.1.2019.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää myöntää perhetyönohjaaja Sonja Hämäläiselle
virkavapautta ajalle 1.8.2018 – 31.1.2019

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

§ 64
PERHETYÖNOHJAAJAN JA NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKOJEN VIRKAJÄRJESTELYT
Kneuv
Ei Julkinen. Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/199) 24 §

§ 65
SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN PERUSTAMINEN
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Kirkkovaltuusto perustaa seurakuntaan virkoja. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n
mukaan uuden viran perustamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö eli, että vähintään kaksi kolmannesta (2/3) saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä
sitä kannattaa.
Pappien virkojen täyttämisestä päättää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli. Pääsääntönä on avoin haku. Kirkkoneuvosto voi esittää tuomiokapitulille ehdotuksen viranhoitomääräykseksi. Erityistapauksissa hakija
voidaan valita kutsumismenettelyllä.
Ruokolahden seurakunta on jo KN kokouksessa 2/2018 § 29 (27.3.2018)
antanut vokaation teologian maisteri Susanna Julinille ajalle 1.1.2019 –
31.12.2019, joka on aloittanut työt Rautjärven seurakunnan osa-aikaisen
(50 %) ja määräaikaisen seurakuntapastorin tehtävissä toukokuun alussa.
Työnantajan on tarjottava työtä osa-aikaisille työntekijöille, mikäli työnantaja tarvitsee lisätyövoimaa tehtäviin, joita osa-aikaiset työntekijät kykenevät tekemään. Osa-aikaisille työntekijöille työtä on tarjottava ensisijaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta sitten, jos osa-aikainen työntekijä
ei ota työtä vastaan, voi työnantaja palkata uuden työntekijän tähän tehtävään.
On siis perusteltua, että seurakuntapastorin virkaan ehdotetaan Susanna
Julinia. Tällöin hän työskenteli 31.12.2018 asti Ruokolahden seurakunnan nuorisotyön pappina 50 %:n työajalla ja liitoksen tapahduttua ensi
vuoden alusta 100 %:n työajalla.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen.

Khra

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
a) valtuusto perustaa seurakuntapastorin kokoaikaisen viran 1.9.2018
alkaen siten, että virka täytetään osa-aikaisesti (50 %) 1.9. 31.12.2018 ja 1.1.2019 alkaen kokoaikaisesti,
b) viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan,
c) kirkkovaltuusto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että
virkaan nimitetään Susanna Julin, joka on jo aikaisemmin valittu
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määräaikaiseen osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkasuhteeseen
Ruokolahden seurakuntaan.

Päätös

Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 66
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Kneuv
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on maanantaina 6.8.2018 klo 18 seurakuntatalolla.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.

§ 67
MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kneuv
Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 19:00.
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla.
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