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§ 64

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avaa kokouksen Valkealan
kirkkoherra Arto Helteen pitämän alkuhartauden jälkeen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä. Kutsu esityslistoineen on lähetettävä jäsenille vähintään viisi päivää
ennen kokousta. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä
ohjesäännön 3 §:n nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksen tekemiseen.
Kokouskutsu esityslistan kera on lähetetty sähköpostitse ja postin kautta ti 20.10.2020.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Ritva Janhunen ja Kiia Piepponen.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ritva Janhunen ja Kiia Piepponen.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 30.10.2020
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:
Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää
asioiden käsittelyjärjestyksen. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat
johtokunnat tai muut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi asetetut hallintoelimet sekä
viranhaltijat. Asiat esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle hallintojohtaja.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:
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§ 65

Yhteisen kirkkovaltuuston, 10.09.2020, päätösten täytäntöönpano

Diaarinumero

DKOU/1/00.01.02/2020

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kirkkolain 10 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten
laillisuusvalvonnasta seuraavaa:
“Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi
taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Yhteisen kirkkovaltuuston, 10.09.2020, käsittelemät asiat:
§ 2 Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019
§ 4 Vuoden 2021 kirkollisveroprosentti
§ 5 Kouvolan seurakuntien ja seurakuntayhtymän strategia vuosille
2021 - 2025
§ 6 Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategia 2021 - 2025
§ 7 Luottamushenkilön ero, Iiro Palosara

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkovaltuuston 10.09.2020 tekemät päätökset
todetaan lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
Päätös:
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§ 66

Talousarvio vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

Diaarinumero

DKOU/61/02.00.01/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on
noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi.
Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään
viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on
päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen
huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä (KJ 15:2).
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston
seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen
kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen
yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot
seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen
(KJ 10:14).
Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden
tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan
seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §)
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja
talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden
(Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §).
2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja
määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista
määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen
kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden
edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen
seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien
hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen
vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi
taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun
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muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).
Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä
hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen
kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate.
Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot
seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä
kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2021 talousarviosta
Vuoden 2021 talousarvio (liite 1) on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla
yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä 10.9.2020.
Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan
toimintakulujen määrä on 17,14 milj. euroa, joka on 0,5 % vuoden 2020
talousarviota pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,43 milj. euroa, 66,7 %
toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2020 on 15,0 milj. euroa ja
valtion rahoitusosuus 1,56 milj. euroa.
Vuosikate 1 337 560 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 2,43 milj.
euroa, eikä poistoja 1,52 milj. euroa talousarviovuonna.
Talousarvioehdotuksen mukainen tulos tilikaudelle on -187 170 €. Alijäämä
tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä. Korona -pandemia jatko,
kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat
merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esittelyn taloustilanteesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:

1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2021 sekä toimintaja taloussuunnitelman 2022 - 2023 (liite 1). Yhteinen kirkkoneuvosto
pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta viimeistään
13.11.2020 hallintopalveluihin, josta ne edelleen marraskuun yhteisen
kirkkoneuvoston kokoukseen,

2. investointiohjelman,
3. talousarvion sitovuustasot,
4. hautaushoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Päätös:
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§ 67

Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma 1.1.2021 alkaen

Diaarinumero

DKOU/195/02.04.00/2020

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään nro 20/2020 (27.8.2020) antanut
seurakunnille ja seurakuntayhtymille taloushallinnon uudet ohjeet:

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

Seurakuntatalouden talousarvio ja toiminta ja taloussuunnitelma
Seurakuntatalouden tilinpäätöksen laatimien
Seurakuntatalouden tuloslaskelma
Seurakuntatalouden rahoituslaskelma
Seurakuntatalouden tase
Seurakuntatalouden konsernitaseen laatiminen
Haudanhoitosopimusten hallinnointi ja kirjanpito
Kustannusten kohdentaminen seurakuntataloudessa
9. Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelmanmukaisten
poistojen laskenta
Kohdassa 9. mainitaan suunnitelmanmukaisten poistojen laskenta. Kouvolan
seurakuntayhtymän on päivitettävä oma poistosuunnitelmansa
Kirkkohallituksen uuden suosituksen mukaiseksi.
Liitteenä 2 on Kirkkohallituksen yleiskirje nro 20/2020
Liitteenä 3 on esitys Kouvolan seurakuntayhtymän uudeksi pysyvien
vastaavien poistosuunnitelmaksi 1.1.2021 alkaen. Liitteestä näkyy myös
nykyinen poistosuunnitelma sekä Kirkkohallituksen uusi suositus.
Kouvolan seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan yhteinen
kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Hallintojohtaja päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi liitteessä 3 olevan ’Kouvolan
seurakuntayhtymän pysyvien vastaavien poistosuunnitelman 1.1.2021 lukien’.
Päätös:
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§ 68

Matti Kaarlenpojan, YKV 13.6.2019, jättämä aloite
Hallinnon kooste YKN 24.9.2020, § 55, pyytämään vertailuun

Diaarinumero

DKOU/36/00.01.02/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 24.9.2020, § 55, kohta 2.1. antoi
hallinnon tehtäväksi tehdä vertailu jäsenmäärän kehityksestä, vertailtaessa
yksittäinen iso seurakunta – seurakuntayhtymän paikallisseurakunnat.
Hallintojohtaja esittelee kokouksessa tekemänsä vertailun jäsenmäärän
kehityksestä, yksi seurakunta – seurakuntayhtymän paikallisseurakunnat.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen saamansa selvityksen.
Päätös:
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§ 69

Aloite toimitilahinnaston tarkistamiseksi, Jarmo Kailio, Vesa Vainio, YKV 10.9.2020

Diaarinumero

DKOU/185/02.08.01/2020

Valmistelija

Jukka Reijo

Esittelijä

Jukka Reijo
YKV 10.9.2020, § 9:
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä
kirjallinen esitys valtuustonpuheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Lehtomäelle on lähetetty,
9.9.2020, sähköpostin välityksellä Jarmo Kailion ja Vesa Vainion aloite ”Aloite
toimitilahinnaston tarkistamiseksi”.
’Seurakuntayhtymä hinnoittelee toimitilojensa vuokrat kolmiportaisella
järjestelmällä. Tämän järjestelmän mukaan kirkkoon kuulumattomat maksavat
korkeimman tilavuokran, muun kuin oman ev. lut. seurakunnan jäsenet
toiseksi korkeimman ja oman seurakunnan jäsenet voivat vuokrata tilat
matalimmalla hinnalla. Toimitilahinnaston mukaiset hinnat erityisesti oman
seurakuntamme jäsenille sekä paikallisille yhteisöille (esim. koulut) ovat
kuitenkin tällä hetkellä niin korkeat, että seurakuntamme jäsenet ja yhteisöt
joutuvat harkitsemaan entistä tarkemmin tapahtumien ja tilaisuuksien
järjestämistä seurakunnan tiloissa. Korkeat hinnat aiheuttavat käyttöasteen
supistumista sekä jopa vieraannuttavat seurakuntalaisia kirkon tiloista.
Koulujen tapahtumien (konsertit ym.) järjestäminen kirkon tiloissa tekee
lapsille ja nuorille seurakunnan tiloja ja seurakuntaa ylipäänsä tunnetuksi.
Seurakuntalaisille pitää tarjota myös vastinetta kirkollisverolle.
Me allekirjoittaneet pidämme tärkeänä sitä, että seurakunnan
toimitilahinnastoa tarkistetaan, jotta se saadaan pidettyä kilpailukykyisenä.
Ehdotamme, että oman seurakunnan jäsenille hintoja tarkistetaan 50%
alaspäin, tämä mahdollistaa esimerkiksi perhejuhlien järjestämisen
seurakunnan tiloissa tästäkin eteenpäin. Vastaavasti kirkkoon kuulumattomille
tarjottavaa toimitilavuokraa voidaan mahdollisesti tarkistaa ylöspäin. Kouvolan
seurakuntayhtymän tiloissa järjestetään myös kaupallisia konsertteja, joiden
osalta toimitilavuokraa tulee myös tarkistaa. Periaatteena tulisi jatkossakin
olla, että kotiseurakuntaamme kirkollisveroa maksavat seurakuntalaiset
saisivat tiloihin taloudellisen etulyöntiaseman.
Jarmo Kailio

Vesa Vainio’

Aloitteessa 6 muuta allekirjoittajaa.
Jarmo Kailion esittelypuheenvuoron jälkeen yhteisen kirkkovaltuuston
puheenjohtaja kiitti aloitteesta ja lupasi toimittaa aloitteen viipymättä yhteisen
kirkkoneuvoston kautta valmisteluun.
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YKN 24.9.2020, § 56:
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää aloitteen, liite 6, kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan valmisteluun.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää aloitteen, liite 6, kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan valmisteluun.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 13.10.2020, § 55
Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta keskustelee asiasta ja päättää
valtuustoaloitteen mahdollisista toimenpiteistä.
Käsittely
Keskustelun jälkeen kiinteistöpäällikkö esitti, että johtokunta vastaa
aloitteeseen seuraavasti: Oman seurakunnan jäsenille toimitilojen hintoja
tarkistetaan alaspäin 50 % nykyisistä hinnoista ja kirkkoon kuulumattomille
vastaavasti ylöspäin 50 %. Toimitilahinnasto valmistellaan ja tuodaan
seuraavaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan kokoukseen
käsiteltäväksi. Toimitilahinnasto viedään tiedoksi myös yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Päätös
Johtokunta hyväksyi kiinteistöpäällikön kokouksessa tekemän
päätösesityksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2020, § 68
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen ja lähettää edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi Kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan
13.10.2020, § 55, vastauksen aloitteeseen: Oman seurakunnan jäsenille
toimitilojen hintoja tarkistetaan alaspäin 50 % nykyisistä hinnoista ja kirkkoon
kuulumattomille vastaavasti ylöspäin 50 %. Toimitilahinnasto valmistellaan ja
tuodaan seuraavaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan kokoukseen
käsiteltäväksi. Toimitilahinnasto viedään tiedoksi myös yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Päätös:
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§ 70

Hautapaikkamaksujen hinnaston päivitys vuodelle 2021

Diaarinumero

DKOU/181/02.08.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta/Teija Marjamäki, hautaustoimen
päällikkö, teija.marjamaki@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 13.10.2020, § 54
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille
lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.
Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä;
hautaustoimea, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Kirkkohallitus käyttää
summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti osan Kirjurin
kehittämiseen ja osa jaetaan seurakunnille rakennusavustuksina. Loppuosa
tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun
mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että
jaossa käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän
väkilukutietoja.
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet
kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset
maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien
muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että
kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymällä
on 21 hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymässä on päästy tähän tavoitteeseen
toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla. Hautaustoimen hinnastoja on
päivitetty viimeksi vuodelle 2020. Pyrimme päivittämään hinnastoja vuosittain.
Uusi hinnasto on liitteessä 5.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 5 olevan
hautapaikkamaksujen hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2021, ja lähettää sen
edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn ja edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Päätös
Johtokunta hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2020, § 69
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 4 olevan hautapaikkamaksujen
hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2021, ja lähettää sen edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:
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§ 71

Hautauspalvelumaksujen hinnaston päivitys vuodelle 2021

Diaarinumero

DKOU/181/02.08.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta/Teija Marjamäki, hautaustoimen
päällikkö, teija.marjamaki@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 13.10.2020, § 53
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille
lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.
Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä;
hautaustoimea, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Kirkkohallitus käyttää
summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti osan Kirjurin
kehittämiseen ja osa jaetaan seurakunnille rakennusavustuksina. Loppuosa
tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun
mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että
jaossa käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän
väkilukutietoja.
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet
kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset
maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien
muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että
kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymällä
on 21 hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymässä on päästy tähän tavoitteeseen
toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla. Hautaustoimen hinnastoja on
päivitetty viimeksi vuodelle 2020. Pyrimme päivittämään hinnastoja vuosittain.
Uusi hinnasto on liitteessä 4.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan
hautauspalvelumaksujen hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2021, ja lähettää
sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Hautaustoimen päällikön muutosesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 4 olevan hautauspalvelumaksujen hinnaston muutoksella, että hautakiven oikaisuihin ei tehdä
korotuksia, koska edellisessä pykälässä 52 hautainhoitohinnastoon ei
hyväksytty esitettyä korotusta hautakiven oikaisusta. Hinnasto tulee voimaan
1.1.2021, ja se lähetetään edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
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Käsittely kokouksessa
Keskustelun jälkeen Matti Kaarlenpoika esitti, että asia jätetään pöydälle.
Helena Lehtola kannatti Matti Kaarlenpojan esitystä. Pidettiin
nimenhuutoäänestys, jossa hautaustoimen päällikön kokouksessa tekemä
muutosesitys oli JAA ja Matti Kaarlenpojan esitys EI. JAA äänestivät Reino
Grönlund, Hannele Littman ja Leo Pyöriä. EI äänestivät Matti Kaarlenpoika,
Helena Lehtola ja Matti Paakala. Äänestystulos: 3 – 3, jolloin puheenjohtajan
ääni ratkaisi ja käsittelyä jatkettiin.
Päätös
Johtokunta hyväksyi hautaustoimen päällikön kokouksessa tekemän
muutosesityksen. Liitteenä 4 on korjattu hinnasto.
Yhteinen kirkkoneuvosto 29.10.2020, § 70
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kiinteistö- ja
hautauspalvelujohtokunnan, 13.10.2020, § 53, hyväksymän
hautauspalvelumaksujen hinnaston, joka tulee voimaan 1.1.2021, liite 5.
Päätös:
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§ 72

Kevään 2021 yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi kevätkaudella 2021:
Kokoukset pidetään kello 17.00 torstaisin Kuusankosken
seurakuntakeskuksen salissa. Päivämäärät ovat seuraavat:
to 28.1.
to 25.2.
to 25.3.
to 29.4. ja
to 27.5.2021
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät ovat ti 12.1.2021 ja to 10.6.2021.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokousaikataulusta edellä esitetyn
mukaisesti ja merkitsee yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät tiedoksi.
Päätös:
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§ 73

Irtisanoutumisilmoitus, perheneuvoja Leena Varha

Diaarinumero

DKOU/59/01.01.03/2019

Valmistelija

Sirkka Laine-Haimi, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja,
sirkka.laine@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Perheneuvoja Leena Varha ilmoittaa jäävänsä eläkkeelle perheneuvojan
virasta 1.3.2021 lukien. Eroilmoitus on liitteenä 6.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen perheneuvoja Leena Varhan
eroilmoituksen 1.3.2021 lukien.
Päätös:
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§ 74

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 15.9.2020 – 18.10.2020 on
liitteenä 7.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 15.9.2020 – 18.10.2020, liite 7.
Päätös:
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§ 75

Ilmoitusasiat
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli istunnossaan 8.10.2020, § 393,
määräsi, että Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajana vuosina 2021 – 2022 toimii Valkealan seurakunnan
kirkkoherra Arto Helle.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Ilmoitusasia merkitään tiedoksi.
Päätös:
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§ 76

Muut asiat
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§ 77

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo todeten, että oikaisuvaatimusohjeet ovat pöytäkirjan
viimeisessä pykälässä, § 78.

Allekirjoitukset
Jouko Leppänen
puheenjohtaja

Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 30.10.2020

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 2.11. – 16.11.2020.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 21.10. – 16.11.2020.

Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 78

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

1. Muutoksenhakukiellot
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista 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: 64, 66 – 70, 72-76

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 65, 71

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka
on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
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5. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
6. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2. Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Hallintopalvelut, Maunukselantie 3 A, 45700 Kuusankoski
Postiosoite: Hallintopalvelut, PL 41, 45701 KUUSANKOSKI
Sähköposti: hallinto.kouvola@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 65, 71
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen 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
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–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3. Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, käynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50101 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

4. 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 lähettää

–

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.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
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 alkamisen
ajankohdasta

–

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

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 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 oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 €.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

