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Aika Tiistaina 29.6.2021 klo 17.00 – 18.40 

   

Paikka Kivitasku  

 

Läsnäolo: Jäsenet  läsnä  poissa varajäsen  läsnä 

Seija Stavén, varapj, x  Miia Kervinen  

Sirpa Frosti-Nenonen x  Taija Luukkonen 

Jyrki Hänninen x  Esko Tella 

Konsta Lappalainen  x Pertti Saukkonen 

Anna-Liisa Leminen x  Pirkko Räsänen 

Antti Rasimus  x Timo Mikkonen 

Airi Ruokonen  x Kirsti Matikainen x 

Marita Toiviainen x  Ella Soikkeli 

 

Leena Haakana x kirkkoneuvoston puheenjohtaja, 

    kirkkoherra 

 Muut paikalla olleet: 

 

Mirja Henttonen x kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

Esko Ijäs  x kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

Sari Toikka  x talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa           Antti Rasimus  syy: este 

                     Konsta Lappalainen  syy: este 

                     Airi Ruokonen  syy: este 

                     Pertti Saukkonen  syy: este 

                     Timo Mikkonen  syy: este 

            

       

ALLEKIRJOITUKSET 

  

 

Leena Haakana       Sari Toikka  

puheenjohtaja     pöytäkirjanpitäjä 

      

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTUS 

   

Rautjärvellä 29.6.2021 

 

 

 

Sirpa Frosti-Nenonen  Jyrki Hänninen 

pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

  

Pöytäkirja nähtävillä 30.6. –  13.7.2021 Ruokolahden kirkkoherranvirastossa ja seura-

kunnan nettisivuilla. Asetettu nähtäville 30.6.2021   
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KÄSITELLYT ASIAT §48 – §66 

 

§ 48 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kneuv 

Puheenjohtaja Leena Haakana avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. 

 

§ 49 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kneuv 

  Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

§ 50 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kneuv 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Frosti-Nenonen ja Jyrki Hänni-

nen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. 

 

§ 51 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kneuv 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-

si. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

 

§ 52 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.5.2021 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi  

 

Kneuv Talousarvion toteumavertailut ovat esityslistan liitteenä (liite nro 1 ja 2). 

 

Talousp Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarvion toteumavertailut. 

 

 Päätös Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talousarvion toteumavertailut. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
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§ 53 

SEURAKUNTASIHTEERIN VIRAN VAKINAISTAMINEN 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi 

 

Kneuv Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (KL 6 

luku, 10 §). Julkista hakumenettelyä ei kuitenkaan tarvita silloin, kun 

menettelyyn on erityisen painava syy (KL 6 luku, 11 §, 7 kohta). 

 

Seurakuntasihteeri Päivi Rantala on työskennellyt erilaisilla määräaikai-

silla sopimuksilla Rautjärven seurakunnassa vuodesta 2008 alkaen vuo-

den 2018 loppuun. Kun Rautjärven seurakunta liitettiin Ruokolahden 

seurakuntaan vuoden 2019 alussa, palkattiin Päivi Rantala kirkkoherran 

päätöksellä (10/2018) määräaikaiseen seurakuntasihteerin virkaan vuo-

den 2019 loppuun saakka. Tällöin arvioitiin, että liitoksen ensimmäisenä 

vuonna ei ole järkevää jäädä vain yhden toimistosihteerin (Eija Mun-

nukka) työpanoksen varaan.    

 

Kokouksessa 25.7.2019 (4/2019 § 52) Ruokolahden seurakunnan kirk-

koneuvosto päätti jatkaa Päivi Rantalan virkasuhdetta vuoden 2021 lop-

puun saakka. Silloin todettiin, että virastossa on edelleen tarvetta kahdel-

le työntekijälle siihen asti, kunnes 1.1.2022 Ruokolahden seurakunta liit-

tyy Kouvolan aluekeskusrekisteriin (KV 3/2019 § 28) ja kirkonkirjojen 

pidon tehtävät siirtyvät aluekeskusrekisterin hoidettavaksi.   

 

Viraston ja taloustoimiston tehtäväkenttää on selvitetty virastopalaveris-

sa 11.6.2021. Tällöin todettiin, että kun kirkonkirjojen pidon tehtävät 

ovat vuodenvaihteessa siirtymässä aluekeskusrekisterin hoidettavaksi, 

tarkoittaa se viraston tehtävissä noin 60 % vähenemistä, jolloin ne hoitu-

vat pääosin yhden työntekijän panoksella. Kuitenkin taloustoimiston kir-

janpito-, palkka- ja henkilöstöasioiden rutiiniluontoisissa tehtävissä on 

jatkuvasti tarvetta yhdelle työntekijälle, mitä osoittavat mm. kevään ai-

kana kertyneet runsaat ylityötunnit. Hoidettavien henkilöstö- ja talous-

asioiden määrässä ei ole tapahtunut merkittävää pudotusta verrattuna 

seurakuntaliitosta edeltävään aikaan, jolloin kahden seurakunnan yhteen-

laskettu taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työntekijöiden määrä oli 

viisi, nykyisen kolmen työntekijän sijaan.    

 

Päivi Rantalan viran vakinaistaminen takaisi kirkkoherranviraston ja ta-

loustoimiston toimintavarmuutta ruuhkahuippujen ja lomien aikana sekä 

antaisi talouspäällikölle mahdollisuuden käyttää enemmän työpanosta 

seurakunnan strategisiin taloutta koskeviin kehittämistehtäviin. Päivi 

Rantala on myös hyvin perehtynyt seurakunnassa käytettävien talous- ja 

henkilöstöohjelmien käyttöön.  

 

Kirkkolain (6 luku, 9 §) periaatteena on, että palvelussuhteet ovat lähtö-

kohtaisesti toistaiseksi voimassa olevia. Viranhaltija voidaan ottaa mää-

räajaksi vain, jos hän itse sitä pyytää, määräajaksi ottamisesta säädetään 

erikseen kirkkojärjestyksessä tai tehtävän luonne, sijaisuus tai avoinna 
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olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai 

muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä  

vaatii. Päivä Rantalan kohdalla Rautjärven aikaisissa sijaisuuksissa eivät 

kaikkien palvelussuhteiden taustalla täyty määräaikaisen  

viranhoidon edellytykset, vaan voidaan puhua jo ketjuttamisesta.  

Ruokolahden seurakunnassa hänellä on ollut vain kaksi määräaikaista 

työsuhdetta. Koska kuitenkin työntekijätarve taloustoimiston ja kirkko-

herranviraston tehtävissä on jatkossakin ilmeinen, voidaan tätä yhdessä 

edeltävän työhistorian kanssa pitää perusteltuna ja painavana syynä va-

kinaistaa hänet seurakuntasihteerin virkaan.  

 

Koska vuoden 2022 alusta Päivi Rantalan työnkuva sijoittuisi pääosin ta-

loustoimiston työtehtäviin, hänen esimiehenään olisi luontevampaa olla 

talouspäällikkö kuin kirkkoherra.  

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää  

a) vakinaistaa seurakuntasihteeri Päivä Rantalan virkasuhteen 1.7.2021 

alkaen.  

b) päivittää hänen tehtävänkuvansa ja toimistojen johtosäännön syksyn 

2021 aikana 

c)   määrätä hänen esimiehekseen 1.1.2022 alkaen talouspäällikön. 

 

 Vastaehdotuksen asian pöydälle jättämisestä teki Kirsti Matikainen. Vas-

taehdotusta kannatti Sirpa Frosti-Nenonen. Kirkkoherran ehdotus voitti 

äänestyksen äänin 5-2.   

 

Päätös Kirkkoneuvosto päätti  

a) vakinaistaa seurakuntasihteeri Päivä Rantalan virkasuhteen 1.7.2021 

alkaen.  

b) päivittää hänen tehtävänkuvansa ja toimistojen johtosäännön syksyn 

2021 aikana 

c)   määrätä hänen esimiehekseen 1.1.2022 alkaen talouspäällikön. 

 

 

§ 54 

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN VAKINAISTAMINEN 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (KL 6 

luku, 10 §). Julkista hakumenettelyä ei kuitenkaan tarvita silloin, kun 

menettelyyn on erityisen painava syy (KL 6 luku, 11 §, 7 kohta). 

 

Ruokolahden seurakunnan Ruokolahdelle sijoittuva nuorisotyönohjaajan 

virka on ollut vakinaisesti täyttämättä kesäkuusta 2018 alkaen, jolloin 

virkaan valitun henkilön virkasuhde jouduttiin purkamaan koeajalla. 

Tällöin virka päätettiin täyttää ainoastaan määräaikaisesti tulevan seura-

kuntaliitoksen takia. Vuoden 2019 alussa Ruokolahden seurakuntaan lii-

tettiin Rautjärven seurakunnan alue, jolloin aluksi harkittiin mahdolli-

suutta selvitä koko seurakunnan alueella yhdellä nuorisotyönohjaajalla. 

Tämä osoittautui myöhemmin epärealistiseksi.  
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Ruokolahden nuoriso- ja varhaisnuorisotyön tehtäviä on hoitanut Eeva-

Leena Saikko seuraavasti: 

15.8.-31.12.2018   100 % työajalla (kirkkoherran päätös 5/2018 

14.8.2018) 

1.1.-31.8.2019   81 % työajalla (kirkkoherran päätös 9/2018 10.10.2018) 

7.5.- 31.8.2020  81 % työajalla (KN 3/2019 7.5.2019 §37) 

 

Kokouksessaan 3/2020 26.5.2020 § 29 kirkkoneuvosto päätti jättää nuo-

risotyönohjaajan viran täyttämättä vuoden 2022 loppuun saakka ja liittää 

Ruokolahden alueen nuorisotyön tehtävät osaksi määräaikaista 2. seura-

kuntapastorin virkaa. Kyseiseen virkaan valittu pastori kuitenkin irtisa-

noutui virasta 15.2.2021 alkaen tultuaan valituksi vakituiseen virkaan 

toisessa seurakunnassa. Tällöin 2. seurakuntapastorin virkaan saatiin 

määräaikaiseksi pastoriksi Osmo Kontinen 50 % työajalla 15.8.2021 

saakka ja nuoriso- sekä varhaisnuorisotyön tehtäviä hoitamaan palkattiin 

jälleen Eeva-Leena Saikko 1.2.-31.5.2021 60 % työajalla ja 1.6.-

31.8.2021 100 % työajalla (kirkkoherran päätös 1/2021 29.1.2021). 

 

Menneet kokemukset ovat osoittaneet, että määräaikaisesti täytettävä 

virka ei houkuttele työntekijää sitoutumaan seurakuntaan pitkäjänteises-

ti. Palautteen perusteella seurakuntapastorin ja nuorisotyön ruohonjuuri-

tason töiden yhdistäminen ei myöskään ollut kovin onnistunut yhdistel-

mä. Siksi virat kannattaa täyttää toisistaan erillään. Nuorten kannalta on 

tärkeää tehdä ratkaisu, joka antaa nuorille mahdollisuuden kiinnittyä 

työntekijään ilman pelkoa henkilön jatkuvasta vaihtumisesta. Korona-

aika on myös yleisesti lisännyt nuorten pahoinvointia ja on tärkeää, että 

seurakunta sitoutuu omalta osaltaan pitämään huolta alueen nuorten hy-

vinvoinnista.  

 

Koska Eeva-Leena Saikko on hoitanut tehtävää neljässä määräaikaisessa 

sijaisuudessa, voidaan tätä pitää perusteltuna painavana syynä vakinais-

taa hänet nuorisotyönohjaajan virkaan ilman viran auki julistamista.  Ee-

va-Leena Saikko on pätevä nuorisotyönohjaajan virkaan suoritettuaan 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden 

antavan sosionomin (AMK) tutkinnon Diakonia-

ammattikorkeakoulussa. Eeva-Leena Saikko on suoriutunut työtehtävis-

tään erinomaisesti ja käytännössä osoittanut virkaan sopivuutensa.  

 

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja  

lapsivaikutuksia. Nuorisotyönohjaajan vakinaistaminen vahvistaa posi-

tiivisesti Ruokolahden alueen nuorisotyötä. 

 

Khra Ruokolahden seurakunta päättää vakinaistaa nuorisotyönohjaaja Eeva-

Leena Saikon virkasuhteen 1.7.2021 alkaen.   

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
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§ 55 

2. SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 50 % TYÖAJALLA 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Tällä hetkellä Ruokolahden seurakunnassa ovat vakituisesti täytettynä 

kirkkoherran (Haakana), kappalaisen (Kälviäinen) ja 1. seurakuntapasto-

rin (Suopanki) virat. Lisäksi määräaikaisesti on täytettynä 2. seurakunta-

pastorin virka 50 % työajalla. Osmo Kontisen virkamääräys ko. virassa 

on tällä hetkellä 15.8. saakka. Hän on ilmoittanut voivansa olla käytössä 

tehtävässä vielä syys- ja lokakuun ajan. 

 

Ruokolahden seurakunnassa on laajentuneen seurakunnan aikana etsitty 

oikeaa pappistyövoiman määrää. Kolmen papin työvoimaresurssi on eri-

tyisesti loma-aikoina tuntunut liian vähäiseltä ja johtanut varsinkin koro-

naa edeltävänä aikana sijaispappien käyttämiseen. Lisäksi kirkkoherran 

hallinnolliselle työlle ja suunnittelulle on ollut vaikea löytää riittävästi 

aikaa, kun perusseurakuntatyö on vienyt suuren osan työajasta. Pappien 

työaikaa kuluu myös liikkumiseen seurakunnan maantieteellisesti laajal-

la alueella. Jumalanpalvelukset sunnuntaisin 2-3 kirkossa ja jatkuvasti 

korkea hautaan siunaamisten määrä puoltavat Ruokolahden seurakun-

nassa 3,5 papinviran määrää. Tämä takaa myös toimintavarmuutta loma-

aikoina ja sairaustapauksissa. 

 

Kirkkolain (6 luku, 9 §) periaatteena on myös, että palvelussuhteet ovat 

lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevia. Viranhaltija voidaan ottaa 

määräajaksi vain, jos hän itse sitä pyytää, määräajaksi ottamisesta sääde-

tään erikseen kirkkojärjestyksessä tai tehtävän luonne, sijaisuus tai 

avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestämi-

nen tai muu näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka 

sitä vaatii. 

 

Khra   Kirkkoneuvosto päättää 

 

a) pyytää tuomiokapitulilta määräaikaista virkamääräystä Osmo Konti-

selle seurakuntapastorin virkaan 50 % työajalla ajalle 1.9. - 31.10. 

 

b) pyytää tuomiokapitulia avaamaan 2. seurakuntapastorin viran ha-

kuun 50 % työajalla ja täyttämään viran 1.10. alkaen.  

 

Tehtävänkuvaan kuuluu normaali papintyö jumalanpalveluksineen, 

toimituksineen ja hartauksineen sekä esimiehen määräämät muut 

tehtävät. Rekrytoinnissa voidaan huomioida hakijat, joilla ei vielä ole 

pappisvihkimystä, mutta joilla on mahdollisuus saada pappisvihki-

mys. 

 

Virkaan valittavalta toivotaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaito-

ja, seurakuntalaisten osallisuutta lisäävää työotetta, joustavuutta ja 

kokemusta seurakunnan toiminnasta. Arvostamme myös tietoteknistä 

ja some-osaamista.  
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Virassa on 4 kk koeaika. Palkkaus on kirkon yleisen virka- ja työeh-

tosopimuksen mukainen (vaativuusryhmä 601). Virkaan valitun on 

esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä ri-

kosrekisteriote. Liikkuminen laajan seurakunnan alueella edellyttää 

ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. 

 

c) valita haastatteluryhmän valmistelemaan viran täyttämistä. Haastat-

teluryhmän jäseniksi valitaan kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkko-

valtuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja 

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Haastattelut pidetään 24.8. ja 

kirkkoneuvosto kokoontuu 31.8. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

 

§ 56 

NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄN LUOTTAMUSHENKILÖJÄSENET 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perus-

taa Nuorten vaikuttajaryhmä. Päätöksen voimaantulo sidottiin uuden 

kirkkolain voimaantuloon. Koska kirkkolakiuudistus on vielä kesken, ei 

kirkkojärjestyksen pykälä toistaiseksi ole seurakuntia velvoittava. Kirk-

kolakiuudistuksen keskeneräisyys ei kuitenkaan muuta tehtyä päätöstä, 

jonka mukaan seurakunnissa voidaan jo aloittaa Nuorten vaikuttajaryh-

mien toiminta. 

 

Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistami-

sesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden 

kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuu-

dessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi ko-

kea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja 

vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin. 

 

Ruokolahden seurakunnan Nuorten vaikuttajaryhmän perustamiskokous 

pidettiin 24.5.2021. Nuorten vaikuttajaryhmän nuorisojäsenet ovat Tiitu 

Vento, Teemu Puranen, Siiri Pitkänen, Jarkko Kokkonen ja Petra Här-

könen. Ryhmää täydennetään tarvittaessa. Perustamiskokouksessa todet-

tiin, että vaikuttajaryhmän kautta nuoret voivat ottaa kantaa, tehdä aloit-

teita ja osallistua esimerkiksi nuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitel-

man sekä toimintakertomuksen tekemiseen, työntekijöiden rekrytointei-

hin, virkojen ja työsuhteiden perustamisiin ja lakkauttamisiin, tapahtu-

mien ja leirien järjestämiseen ja lapsiasiainvaikutusten arvioinnin teke-

miseen. Yhteydenpito kirkkoneuvostoon tapahtuu talouspäällikön ja 

kirkkoherran kautta esityksiä valmistellessa. Nuorten vaikuttajaryhmän 

jäseniä voidaan kutsua myös tarvittaessa kirkkoneuvoston kokouksiin 

asiantuntijajäseniksi.  
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Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Sen toimin-

ta huomioidaan nuorisotyön budjetissa ja tarvittaessa kokoukseen siir-

tymisestä voidaan maksaa kilometrikorvaus. Nuorten vaikuttajaryhmä 

korvaa nuorisotyön työryhmän. Nuorten vaikuttajaryhmään tarvitaan 1-2 

luottamushenkilöjäsentä osallistumaan isompiin kokouksiin ja pitämään 

yhteyttä nuoriin. 

 

Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 §:ssä tarkoitettuja  

 lapsivaikutuksia. Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen ja luottamus-

henkilöjäsenten yhteistyö nuorten kanssa lisää nuorten osallisuutta.  

 

Khra Kirkkoneuvosto valitsee 1-2 luottamushenkilöjäsentä Nuorten vaikutta-

jaryhmän jäseniksi. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto valitsi Konsta Lappalaisen Nuorten vaikuttajaryhmän 

jäseneksi.  

 

§ 57 

SAIRAALASIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Etelä-Karjalan Keskussairaalassa, siihen liittyvissä erikoissairaanhoidon 

yksiköissä ja Etelä-Karjalan sosiaalihuollon hoitoyksiköissä sairaala-

sielunhoitoa toteuttaa Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Sairaalasielun-

hoito toteutetaan yhteistoimintana Etelä-Karjalan maakunnan evankelis-

luterilaisten seurakuntien kanssa. Toiminnasta on laadittu yhteistoimin-

tasopimus, jonka Ruokolahden seurakunta on hyväksynyt kirkkoneuvos-

ton kokouksessa 3/2020 26.5.2020 § 30. 

 

15.3.2021 on astunut voimaan Kirkkolain muutos, joka mahdollistaa 

sähköiset kokouskäytännöt. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakun-

tia/seurakuntayhtymiä tekemään tältä osin tarvittavat muutokset muun 

muassa työalojen johtosääntöihin. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on 

tehnyt nämä muutokset sairaalasielunhoidon johtosään-

töön/johtosääntöluonnokseen (liite 3). 

 

Viime vuosina myös Etelä-Karjalan maakunnan seurakuntarakenteessa 

on tapahtunut muutoksia. Seurakuntia on yhdistynyt. Myös näiden muu-

tosten johdosta johtosääntö on luontevaa päivittää vastaamaan nykyhet-

ken tilannetta. Johtosäännösluonnokseen on tehty muutokset myös tältä 

osin. 

 

Johtava sairaalapastori Ari Riuttaskorpi on pyytänyt sähköpostitse 

2.6.2021 Ruokolahden seurakunnalta lausuntoa oheisesta johtosääntö-

luonnoksesta. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lappeenrannan seurakuntayhtymän 

sairaalasielunhoidon johtokunnan päivitetyn johtosäännön. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
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§ 58 

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN UUSIMINEN SÄHKÖISTEN KOKOUSTEN 

JÄRJESTÄMISEKSI 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Kirkkohallitus on yleiskirjeissään (6/2021, 8/2021, 9/2021) antanut ko-

ronapandemian aikana väliaikaisia määräyksiä sähköisten kokousten jär-

jestämiseksi. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 16/2021 todettiin väliai-

kaisen määräyksen seurakuntien hallinnosta päättyneen 27.4.2021 ja ke-

hotettiin seurakuntia ja seurakuntayhtymiä päivittämään hallinnon sisäi-

set säännöt mahdollisimman nopeasti siten, että niissä otetaan huomioon 

mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen. Tarkempia ohjeita asias-

ta on annettu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 14/2021. 

 

 Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan 

tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistetta-

vaksi. 

 

 Ruokolahden seurakunnan kirkkoneuvoston voimassa oleva ohjesääntö 

on vuodelta 2007. Se on päivitetty sisältämään mahdollisuus sähköisten 

kokousten pitämiseen (liite 4). 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää  

 

a) hyväksyä Ruokolahden seurakunnan kirkkoneuvoston päivitetyn oh-

jesäännön, joka mahdollistaa sähköiset ja hybridikokoukset 

 

b) lähettää ohjesäännön kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin vahvistet-

tavaksi  

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 59 

KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN SÄHKÖISTEN KOKOUSTEN 

JÄRJESTÄMISEKSI 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestys on vahvistettu 

15.1.2019. Kirkkoneuvoston ohjesäännön tavoin siitä puuttuvat lausek-

keet, joilla mahdollistetaan sähköiset ja hybridikokoukset. Mikäli kirk-

kovaltuuston työjärjestyksessä ei ole lausekkeita sähköisten tai hybridi-

kokousten pitämisestä, niitä ei voida järjestää.  

 

Kirkkohallituksen Yleiskirjeessä 14/2021 seurakuntia on ohjeistettu uu-

simaan kirkkovaltuuston työjärjestys siten, että se sisältää mahdollisuu-

den sähköisten kokousten järjestämiseen. Esityslistan liitteenä (liite 5) 
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on ehdotus siitä, mitä lausekkeita kirkkovaltuuston työjärjestykseen on 

lisättävä, jotta sähköiset ja hybridikokoukset tulevat mahdollisiksi. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa uu-

deksi työjärjestykseksi liitteenä olevan ehdotuksen, joka mahdollistaa 

sähköiset ja hybridikokoukset. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 
 

 

§ 60 

MUUTOS VIRALLISEEN KOLEHTIIN 22.8.2021  

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv Kirkkohallitus on määrännyt (Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2020) 

Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle (Sley) virallisen koleh-

din kannettavaksi suomenkielisten seurakuntien jumalanpalveluksissa 

22.8.2021. Kolehdin kohteeksi oli määrätty: Teologiseen koulutukseen 

Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran Theology 

(MILT) -oppilaitoksessa. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 19/2021 seu-

rakunnille on tiedotettu, että johtuen osin Covid-pandemiasta ja erityi-

sesti Myanmarin äkillisestä poliittisen tilanteen kärjistymisestä Myanma-

rin teologinen instituutti ei tällä hetkellä ole toiminnassa, eikä työn tule-

vaisuudesta ole tietoa. Jos tilanne helpottuu, Sleyn tarkoituksena on jat-

kaa koulutustyötä Myanmarissa. Parhaillaan Sley kartoittaa työmahdolli-

suuksia myös muualla Kaakkois-Aasiassa. Tilanteesta johtuen 22.8.2021 

kolehti kerätään Sleyn kautta: Teologiseen koulutukseen Kaakkois-

Aasiassa. Sley lähettää seurakuntiin vielä ennen kolehtipäivää lisää in-

formaatiota kolehtikohteesta. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2021 kolehtisuunnitelmaan 

seuraavan muutoksen: 22.8.2021 kolehti kerätään Suomen Luterilainen 

Evankeliumisyhdistys ry:lle, teologiseen koulutukseen Kaakkois-

Aasiassa. 

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.   

 

 

§ 61 

LAMPSIIN VEDENOTTAMON TIELAAJENNUKSET  

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi 

 

Kneuv Ruokolahden kunnalla on tarve parantaa Lampsiin vedenottamon juo-

maveden laatua. Nykyistä vedenottamon rakennusta joudutaan laajenta-

maan hieman lähteen päin, ja tarvittaisiin leveämpi huoltotie, joka osit-

tain kulkisi Ruokolahden seurakunnan kiinteistön puolella. Tämä näkyy 

liitteessä 6 rakennuksen vasemmalla puolella olevana alueena, joka on 

suuruudeltaan 391,5 m2.  
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Aiempina vuosina huoltorakennusalueen itä- ja eteläpuolelle on tehty tiet 

vesikaivoille. Tämä on liitteessä 6 oikealla oleva alue 577 m2.  

 

Ruokolahden kunta pyytää lupaa tehdä tarvittavat tielaajennukset noin 

400 m2 alueelle. Tältä alueelta tultaisiin kaatamaan arviolta noin 10 - 15 

puuta. Puiden kaatamisen ja sovittuun määrämittaan sahaamisen hoitai-

sivat Metsänhoitoyhdistyksen metsurit. Kaadetut puut kuljetettaisiin 

Ruokolahden seurakunnan paarihuoneen parkkipaikalle kohtaan, jossa 

ne eivät ole tiellä, ja josta seurakunta siirtää ne omien käytäntöjensä mu-

kaisesti. Puiden osalta Ruokolahden seurakunnan yhteyshenkilönä on 

Arto Sikiö. 

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää myöntää luvan Ruokolahden kunnan Lampsiin 

vedenottamon tielaajennukselle noin 400 m2 alueelle, joka näkyy liit-

teessä 6 huoltorakennuksen vasemmalla puolella. Alueelta kaadettavat 

10 – 15 puuta sahataan sovittuun määrämittaan ja kuljetetaan Ruokolah-

den seurakunnan paarihuoneen parkkipaikalle sopivaan kohtaan, jossa ne 

eivät ole tiellä.  

 

Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  

 

§ 62 

SEURAKUNNAN STRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi ja 

kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi 

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnan voimassa olevan strategian päivittäminen 

nykyistä seurakuntaa ja toimintaa vastaavaksi on aloitettu vuoden 2020 

alkupuolella. Koronapandemian takia henkilöstö ei ole pystynyt kokoon-

tumaan suunniteltuihin strategiatyöskentelyihin ja prosessi on hidastu-

nut. Tavoitteena on kuitenkin saada strategia valmiiksi vuoden 2021 ai-

kana.  

 

Konsultti on tarjonnut palveluitaan strategiatyöskentelyn loppuunsaat-

tamiseksi Ruokolahden seurakunnassa. Tarjous esitellään kirkkoneuvos-

ton kokouksessa. Strategiatyöskentelyyn tullaan varaamaan aikaa sekä 

seurakunnan henkilöstöltä että kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jä-

seniltä. Alustavan suunnitelman mukaan strategiatyöskentelyyn kuului-

sivat työpajat sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden kanssa. Lo-

puksi strategia viimeisteltäisiin kaikkien osallistujien yhteisessä tilaisuu-

dessa.  

 

Strategian valmistelussa tullaan hyödyntämään kirkon Ovet auki -

strategiaa, joka viitoittaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimin-

nan suuntaa vuoteen 2026. 

 

Khra Kirkkoneuvosto päättää saattaa strategiatyöskentelyn loppuun vuoden 

2021 aikana ja käyttää tarvittaessa konsultin palveluja.  

 

 Päätös  Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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§ 63 

SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN KUNTOARVIOINTI 

Valmistelija: talouspäällikkö Sari Toikka puh. 044 788 1132, sari.toikka@evl.fi  

 

Kneuv Ruokolahden seurakunnalla on kiinteistöjä Ruokolahden ja Rautjärven 

kunnissa. Seurakunnan kiinteistöjen kuntokartoitus oli suunniteltu tehtä-

vän jo aiemmin. Kuntoarviointi on tärkeää, jotta saadaan kiinteistöjen 

nykytilan tiedot sekä arviot tulevista ylläpito- ja korjauskustannuksista 

tulevien vuosien aikana. 

 

Ruokolahden seurakunnassa on vuosien kokemus ja tietämys sekä kiin-

teistöjen historian tuntemus sekä Ruokolahden että Rautjärven puolella. 

Seurakunnan työntekijöiden lisäksi tullaan käyttämään ulkopuolista asi-

antuntijaa, jolla on myös näiden kiinteistöjen tuntemusta. Vuoden 2021 

aikana kartoitetaan mahdollisimman monen kiinteistön tiedot. Tarvitta-

essa kuntoarviointia jatketaan vuoden 2022 aikana. 

 

Näiden kiinteistötietojen pohjalta voidaan paremmin suunnitella ja en-

nakoida kiinteistöjen ylläpitoa ja investointeja. Tietoja voidaan hyödyn-

tää ympäristödiplomin kiinteistöosion tiedoissa sekä kiinteistöstrategian 

laadinnassa. 

 

Uutta näkemystä kiinteistöihin tullaan saamaan myös ympäristödiplomin 

kiinteistöosioon päättötyötään tekevältä opiskelijalta.  

 

Rakennuspalvelu A. Teräväinen on tarjonnut kiinteistöjen kuntoarvioin-

nit sekä arviot tulevista ylläpito- ja korjauskustannuksista noin 10 - 15 

vuoden aikana. Tarjoushinta on 700 euroa kiinteistöltä. Vuonna 2021 ar-

vioitaisiin kolme kirkkoa, siunauskappeli, kaksi seurakuntakotia ja leiri-

keskus.  

 

Talousp Kirkkoneuvosto päättää, että Rakennuspalvelu A. Teräväinen tekee seu-

rakunnan kiinteistöistä tämän hetken kuntokartoituksen ja arvioinnin tu-

levista ylläpito- ja korjauskustannuksista.  

 

 Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.  
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§ 64 

SAAPUNEET KIRJEET JA ASIAKIRJAT 

Valmistelija: kirkkoherra Leena Haakana, puh 044 7881124, leena.haakana@evl.fi  

 

Kneuv  Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

(Yleiskirjeet 2021 - evl.fi) 

 

Yleiskirje 21/2021 Marja Wainion testamentti kirkon diakoniatyön 

suorittamaan vanhusten hoitotyöhön 

Yleiskirje 20/2021 Seurakuntavaalit 2022 

Yleiskirje 19/2021 Muutos viralliseen kolehtiin 22.8.2021 

 

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: 

(Yleiskirjeet - evl.fi) 

   

Yleiskirje A6/2021 26.5.2021 

Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen va-

lintaa varten 

 

Kirkkoherran päätösluettelo 2021 (liite 7) 

 

Khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. 

Päätös Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. 

  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla 

 

§ 65 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Kneuv   

  Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Kouvolassa 2.10.21 

     

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset: 

Kirkkoneuvoston kokous ti 31.8. klo 17, Ruokolahden seurakuntakoti 

Kirkkovaltuuston kokous ti 21.9. klo 18, Kivitasku 

 

Henkilöstön liikunta- ja kulttuurisetelit 

Tietokoneet 

Numeropalvelusopimukset 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

§ 66 

MUUTOKSENHAKUOHJE JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kneuv 

Puheenjohtaja antoi muutoksenhakuohjeet ja päätti kokouksen klo 18.40. 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2021
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet
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Ruokolahden seurakunta 

Kirkkoneuvosto 

29.6.2021 § 66 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitus-

ta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojal-

la hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankin-

noista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 

kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, 

joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  

Pöytäkirjan pykälät: § 48 - § 52, § 55, § 58 - § 59, § 64 - § 66 

 

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikai-

suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

Pöytäkirjan pykälät: § 53 - § 54, § 56 - § 57, § 60 - § 63  

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pöytäkirjan pykälät § 53 - § 54, § 56 - § 57, § 60 - § 63  

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: 

•  Ruokolahden kirkkoneuvosto  

Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 
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Postiosoite: Satamatie 1, 56100 RUOKOLAHTI 

Sähköposti: srk.ruokolahti@evl.fi 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätök-

sestä.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä 

päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-

todistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asian-

osaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi. 

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-

oloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on vi-

ranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan 

käsitellä. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

  

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:  

– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi  

– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä  

– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan 

– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.  

VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA 

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 

 

Valituksen sisältö 

 

Valituksessa on ilmoitettava: 

– valittajan nimi ja yhteystiedot 

– postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähet-

tää  

– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 

– päätös, johon haetaan muutosta 

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

– vaatimusten perustelut 

– mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yh-

teystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 

viipymättä valitusviranomaiselle. 

Valituksen liitteet 

Valitukseen on liitettävä: 

– valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen  

– selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta 

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuiten-

kaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilan-

teissa.  

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitus-

asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi-

raston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun 

se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä 

voidaan käsitellä. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak-

su, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 

tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäynti-

maksu hallinto-oikeudessa on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoi-

keudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos 

hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

 

 


