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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Keskiviikko 20. päivänä toukokuuta 2015 klo 17.00 – 19.00

Paikka

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3,
45700 Kuusankoski

Läsnä

Gärdström Keijo
Kujala Anton

Poissa

Ainali Päivi
Janhunen Ritva
Koivusaari Reino
Mänttäri Leena
Rossi Antero
Suutari Tero
Vainio Juha
Viljakainen Hannele

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja,
poissa kokoussalista § 93 ajan, klo 17.24 –
17.38
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Kuusankoski
varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Valkeala
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Anjalankoski
varsinainen jäsen, Kuusankoski
varsinainen jäsen, Anjalankoski

Rikala Tuula
Nykänen Marjatta

yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Lonka Riitta

hallintojohtaja, puh. 040 765 4166

Heinonen Heikki
Sipponen Päivi
Ylikangas Kimmo
Marttila Marko
Blom Laura

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Elimäen kirkkoherra
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
Valkealan seurakunnan kirkkoherra
viestintäpäällikkö

Valapuro Kirsi

hallintosihteeri, sihteeri

Heijala Marke
Ylä-Outinen Mia
Smeds Sakari

varsinainen jäsen, Elimäki
Marke Heijalan varajäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Valkeala

Käsitellyt asiat:
87 §
Kokouksen avaus
88 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
89 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
90 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
91 §
Kouvolan ev.lut.seurakuntien strategian painopisteiden päivitys
92 §
Palvelevan puhelimen sihteerin irtisanoutuminen
93 §
Pankkikilpailutus
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94 §
95 §
96 §
97 §
98 §
99 §
100 §
101 §
102 §

Vuoden 2016 tuloveroprosentti
Talouskatsaus 5/2015
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014
Talousarviomuutosesitykset 2015
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Kokouksen päätös

87 §
Kokouksen avaus
Valealan kirkkoherra Marko Marttilan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja
avasi kokouksen.
88 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä. 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 § nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa
keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
89 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ohjesäännön 8 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Aiemman käytännön mukaan
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat aiemmin väliin jääneet Antero Rossi ja Sakari
Smeds.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antero Rossi ja Sakari Smeds.
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Tarkastusajankohdaksi esitetään maanantai 25.5.2015 klo 9.00 – 15.00, Kuusankosken
seurakuntakeskus, III krs, hallintosihteerin työhuone tai sähköpostikuittaus pöytäkirjan
hyväksynnästä ma 25.5.2015 klo 15.00 mennessä ja allekirjoitus viimeistään 4.6.2015
YKV:n kokouksessa.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antero Rossi ja Päivi Ainali.
Tarkastuskäytännöstä sovittiin esitetyllä tavalla.
90 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
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.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Kokouksessa muutettu hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen
lisäyksellä, että pykälän 97 jälkeen käsitellään pykälässä 98 ”Budjettiraamit 2016”
lisäasiana, tämän jälkeisten pykälien numerointi muuttuu yhdellä suuremmaksi.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
Päätös:
Kokous hyväksyi kokouksessa muutetun päätösesityksen kokouksen työjärjestykseksi.

91 §
Kouvolan ev.lut.seurakuntien strategian painopisteiden päivitys
Suunnittelutoimikunta kokouksessaan 16.4.2015 päivitti Kouvolan ev.lut. seurakuntien
strategian painopisteet 2016 – 2018 (liite 1):
2016 Tehdään yhdessä
2017 Armoa 2017
2018 Valoa vaaleihin 2018.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee päivityksen tiedokseen ja saattaa
painopistepäivityksen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi.
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Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi keskustelun jälkeen Kouvolan ev.lut.srk:ien
strategian painopisteiden päivityksen tiedokseen ja esittää sen edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston tiedoksi.
92 §
Palvelevan puhelimen sihteerin irtisanoutuminen
Palvelevan puhelimen osa-aikainen sihteeri ilmoittaa 22.4.2015 päivätyllä kirjeellään
irtisanoutuvansa toimestaan siirtyäkseen 1.8.2015 vanhuuseläkkeelle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Palvelevan puhelimen osa-aikaisen
sihteerin Tuula Orrelan irtisanoutumisen 1.8.2015 alkaen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Palvelevan puhelimen osa-aikaisen
sihteerin irtisanoutumisen 1.8.2015 alkaen.
93 §
Pankkikilpailutus
Pankkikilpailutuksen tarjouspyyntö (liite 2) julkaistiin julkisten hankintojen wwwpalvelussa HILMASSA 4.5.2015. Tarjousten jättöaika on 18.5.2015 klo 12.00
mennessä.
Edellisen kerran pankkipalvelut kilpailutettiin Kouvolan seurakuntayhtymän
perustamisvaiheessa. Hankinnan kohteena ovat Kouvolan seurakuntayhtymän
pankkipalvelut: maksuliikenne, rahahuolto, tiliehdot ja korttitilityspalvelut.
Tarjouspyyntö ei koske lainoja ja sijoitustoimintaa. Sopimusaika on 1.6.2015–
31.5.2019.
Yhden vuoden arvioidut pankkipalveluiden volyymit on ilmoitettu tarjouspyynnön
hinnoitteluliitteessä. Seurakuntayhtymä tilaajana ei sitoudu liitteen määriin, vaan niitä
käytetään tarjousten vertailuhinnan laskemisessa. Seurakuntayhtymä ohjaa saapuvat
suoritukset ja keskittää maksuliikenteen hoidon valituksi tulevaan rahalaitokseen.
Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuhinnasta euroina/vuosi saa
maksimissaan 100 pistettä. Vertailuhinta lasketaan hinnoitteluliitteeltä.
Määräaikaan 18.5.2015 klo 12 mennessä jätettiin kaksi tarjousta: Kymenlaakso
Osuuspankki ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Tarjoukset avattiin 18.5.2015 klo 14.
Avajaistilaisuudessa oli läsnä hallintojohtaja Riitta Lonka ja kirjanpitäjä Jaana Laari.
Avajaistilaisuudessa todettiin, että tarjoukset oli toimitettu ennen määräajan
umpeutumista, tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja edellytykset suoriutua
hankintasopimuksesta. Avauspöytäkirja on esityslistan liitteenä 3.
Toisen vaiheen tarkastelussa tarjousten vastaavuudesta tarjouspyyntöön Nordea Pankki
Oyj:llä oli puute, jonka vuoksi tarjous on suljettava pois tarjouskilpailusta, liite 4.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä hankintasopimuksen pankkipalveluista
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Kymenlaakson Osuuspankin kanssa ajalle 1.6.2015 – 31.5.2019 hinnoitteluliitteen, liite 5,
mukaisilla hinnoilla.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä hankintasopimuksen pankkipalveluista
Kymenlaakson Osuuspankin kanssa ajalle 1.6.2015 – 31.5.2019.
Pöytäkirjaan merkitään, että Anton Kujala jääväsi itsensä § 93:n käsittelystä, ollen poissa kokoussalista
koko pykälän käsittelyn ajan, klo 17.24 – 17.38.
94 §
Vuoden 2016 tuloveroprosentti
Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista
0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuloveroprosentin arvion perusteeksi tulee ottaa ansiotason, työllisen työvoiman ja
jäsenmäärän muutokset. Viimeaikaisten valtion ja tutkimuslaitosten sekä pankkien
ennusteiden mukaan bruttokansansatuotteen kasvu kuluvanan vuonna on noin 0,4 % ja
vuonna 2016 ennustetaan 1,4 %:n kasvua. Työttömyysasteen oletetaan nousevan koko
maassa noin 9 prosenttiin ja pysyvän samalla tasolla myös vuonna 2016. Inflaatioarvio
kuluvalle vuodelle on 0,3 prosenttia ja tulevalle vuodelle 1,1 prosenttia. Kouvolassa
työttömien osuus työvoimasta on maaliskuun tilanteen mukaan 14,9 prosenttia.
Vuoden 2015 huhtikuun lopussa seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 66962 jakautuen
seurakunnittain seuraavasti: Anjalankoski 12028, Elimäki 6692, Kouvola 22213,
Kuusankoski 16455 ja Valkeala 9574. Jäsenmäärä on laskenut viimeisten vuosien
aikana keskimäärin 1,8 prosenttia vuositasolla, mikä laskennallisesti merkitsee noin 300
000 euroa kirkollisverotulojen pienentymistä vuodessa.
Verotulot tilinpäätöksessä 2014 olivat 18,4 milj. euroa. Vuonna 2015 verotuloja
talousarvion mukaan ennustetaan kertyvän 18,6 milj. euroa. Alkuvuoden toteutumat
neljältä kuukaudelta näyttävät kirkollisverojen osalta -4,1 prosentin ja yhteisöverojen
osalta -15 prosentin muutosta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Tuloveroprosentti on vuodesta 2012 ollut 1,60.
Yhteisövero-osuuden korvaaminen lakisääteisellä valtionrahoituksella
Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta lakkaa vuoden 2015 lopussa. Vuoden
2016 alussa astuu voimaan laki valtionrahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle
eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Laista päätetään eduskunnassa keväällä 2016.
Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2014 muuttaa kirkkolakia ja kirkkojärjestystä
siten, että niissä otetaan huomioon uusi laki valtionrahoituksesta. Valtionrahoitus
maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Pääosa rahoituksesta jaetaan seurakunnille ja
seurakuntayhtymille. Kirkolliskokous päättää Kirkon keskusrahaston talousarvion
hyväksymisen yhteydessä rahoituksen edelleen jakamisen perusteista seurakunnille ja
seurakuntayhtymille marraskuussa 2015. Valtion talousarviosta tulevan avustuksen
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määrä on 114 milj. euroa ja määrää korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin
mukaista yleisen hintatason muutosta vastaavasti. Verotuskustannusten osuus
seurakunnille tulee jatkossa olemaan 3,4 %. Kirkon keskusrahastolle maksettavasta 114
milj. euron korvauksesta jätettäisiin 2 milj. euroa käytettäväksi kirkon yhteisen
jäsenrekisterin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin sekä 5 milj. euroa avustuksiin, jotka
kohdennettaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
kunnossapitoon. Loppuosa summasta, 107 milj. euroa, jaettaisiin seurakunnille.
Jakoperusteena käytettäisiin seurakuntataloutta vastaavan kunnan tai kuntien
asukasmäärää. Lopullinen päätös jakoperusteesta tehdään kirkolliskokouksessa
marraskuussa 2015. Eläkemaksut nousevat, mutta keskusrahastomaksu alenee.
Alustavan jakoperustelaskelman mukaan Kouvolan seurakuntayhtymän
valtionrahoituksen osuudeksi jää noin 1,7 milj. euroa.
Menot ja tulot – TP 2013, TP 2014, TA 2015, TA 2016 JA TS 2017 – 2018

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan
seurakuntayhtymän vuoden 2016 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen
tuloveroprosentti 1,60.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan
seurakuntayhtymän vuoden 2016 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen
tuloveroprosentti 1,60.
95 §
Talouskatsaus 5/2015
ELY-keskuksen 3/2015 työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomessa työttömien
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osuus työvoimasta on 15,6 %, Kouvolassa 14,9 %. Katsauksen mukaan työttömiä on
kaikissa ammattiryhmissä enemmän kuin viime maaliskuussa. Pitkäaikaistyöttömyyden
kasvu on kiihtynyt viime kuukausina.
Verotulojen kertymä
Kirkollisverotulot 1.1.–30.4.2015 olivat 6,3 milj. euroa, 270 000 euroa ja 4 % alle
vuoden 2014 tason. Yhteisöverotulot olivat 0,5 milj. euroa, 83 000 euroa ja 15 %
vuoden 2014 vastaavaa ajankohtaa pienemmät.

Tuloskehitys 1.1–30.4.2015
VASTUUKATTEET 1-4/2015
1.000 €
Yhteistyö
Anjalankoski
Elimäki
Kouvola
Kuusankoski
Valkeala
SEURAKUNNAT
yhteinen srk-työ
hautaustoimi
kiinteistötoimi
yhteinen hallinto
YHTYMÄ
YHTEENSÄ

TOT
1-4/2015

TOT
1-4/2014

468
228
678
522
315
2 211
185
242
1 054
683
2 164
4 375

427
223
682
579
298
2 209
187
187
1 082
633
2 089
4 298

Muutos
%
-92 %
10 %
2%
-1 %
-10 %
6%
0%
-1 %
29 %
-3 %
8%
4%
2%

TA
2015
2
1 483
760
2 590
1 988
1 125
7 948
694
1 364
3 571
1 893
7 522
15 470

Muutos
%
0%
32 %
30 %
26 %
26 %
28 %
28 %
27 %
18 %
30 %
36 %
29 %
28 %

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tilannekatsauksen tiedokseen.

96 §
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014
Esityslistan liitteenä on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy/Kaija Pakkasen laatima
tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle. (liite 6)
Tilintarkastajien pyynnöstä tasekirjaan allekirjoituksen jälkeen tehtävät tarkistukset:
Toimintakertomusosa
Sivulle 18 seurakuntien vastuukatteiden toteutumataulukon alle teksti:
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Alkuperäisessä talousarviossa Elimäen vastuukate oli 742 680 euroa. Elimäki sai
talousarvion mukaisen talkootyökorvauksen kirkon paanukaton tervaustalkoista
talousarvion muutoksena. Muutos oli yhteensä 9 940 euroa eli talousarvion vastuukate
tämän jälkeen 752 620 euroa. Vastaavasti sama 9 940 euron lisäys näkyy
tuloslaskelmaosassa palveluiden ostossa ja ylijäämässä s. 61.
Liitetieto-osa
Sivulla 82 siirtosaamisten erittelystä puuttui Myllykosken vuokrahuoneiston
takuuvuokra 4 548,11 euroa, jonka lisäyksen jälkeen siirtosaamisten loppusumma
80 897,36 euroa vastaa taseessa olevaa.
Sivulla 92 on hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperitaulukon kirjanpitoarvo korjattu
taseen mukaiseksi eli se on 1 685 290,48 euroa (ei 1 658 471,36 euroa).
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastajien pyytämät tarkistukset tiedoksi ja
tarkastuskertomuksen vastaanotetuksi sekä esittää tarkastuskertomuksen edelleen
kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastajien pyytämät tarkistukset tiedoksi ja
tarkastuskertomuksen vastaanotetuksi sekä esittää tarkastuskertomuksen edelleen
kirkkovaltuustolle.
97 §
Talousarviomuutosesitykset 2015
Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviossa 2014 on hyväksytty yleisiä periaatteita
talousarvioylitysten ja -alitusten käsittelyyn talousarviovuodelta 2014. Yleiset
periaatteet koskevat seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön työmuotojen
toimintamäärärahoja. Näissä periaatteissa on pyritty luomaan kannustusjärjestelmä,
jossa seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määrärahaalituksen tai -ylityksen suuruinen talousarviomuutos. Lomapalkkavelkakirjausta ei
huomioida ylitysten/alitusten laskennassa. Alitusmäärä enintään 5 prosenttia
talousarvion määrärahasta siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden
talousarvion muutosesityksenä seurakunnan vastuukatetasolla ja yhteisen
seurakuntatyön työmuototasolla. Lisäksi alijäämän kattamisesta tulee esittää
suunnitelma yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostot ja yhtymän työalat ovat koonneet
suunnitelman alituksista talousarvion muutosesityksenä, joista selvitys liitteenä 7.
Muutosesitykset yhteensä ovat 391 600 euroa, joista seurakuntien muutosesitykset ovat
372 750 ja yhtymän työalojen 18 850 euroa. Lisäksi alijäämiä on syntynyt
sairaalasielunhoidolle -110 euroa, palvelevalle puhelimelle -1290 euroa sekä
kehitysvammaistyöhön -100 euroa.

_________________________________________________________________________________

PÖYTÄKIRJA 5/2015

Maunukselantie 3
45700 KUUSANKOSKI
Puh. 040 187 2780

9 (11)

21.5.2015

_________________________________________________________________________________________________

Kehitysvammaistyön osalta on lisäksi 3660 euron ylitys yhtymän omien seurakuntien
osuudesta kehitysvammaistyön rippikoululeirin kustannuksista, joista olisi tullut
laskuttaa seurakuntien rippikoulutyötä.
Talousarviomuutosten katteena taseessa on edellisten vuosien ylijäämää.
Talousarviomuutokset aiheuttavat, että talousarviosta 2015 tulee näiden kirjausten
jälkeen alijäämäinen.
Talousarvion 2015 sekä tulevien talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta tulee
”kannustamisjärjestelmää” miettiä uudelta pohjalta. Tilanne on viimeisen vuoden
aikana verotulojen kehityksen osalta muuttunut melkoisesti. Verotulot jäävät
talousarviovuonna 2015 kuluvan vuoden toteutuman ja ennusteiden mukaan reilusti alle
talousarvion. Mikäli tilanne syksyyn mennessä verotulojen kehityksen osalta ei näytä
valoisammalta, tulee miettiä tasapainottamiskeinoja sekä kuluvan vuoden että tulevien
suunnitelmavuosien osalta uudelleen.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle talousarviomuutokset
yhteensä 386 440 netto hyväksyttäväksi seurakuntaneuvostojen ja yhtymän työalojen
osalta liitteen 7 mukaisesti.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion 2015 sekä
tulevien talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta ”kannustusjärjestelmän” yleisiä
periaatteita ja pelisääntöjä pohditaan uudelleen. Perusteluna uudelleenpohdintaan on
alitusten kohdentamisen kirjava käytäntö, taloudelliset syyt mm. jäsenmäärän
negatiivinen kehitys sekä verotulojen ennakoitua huonompi toteutuma.
Käsittely kokouksessa:
Vilkkaan keskustelun yhteydessä puheenjohtaja Keijo Gärdström teki hallintojohtajan
päätösesityksestä poikkeavan muutosesityksen: ”Esitän, että 2015 alkaen luovutaan
kokonaan säästöistä syntyvän 5 %:n kannustinrahasta sekä luovutaan osasta vuodelta
2014 kertyneestä kannustinrahasta”.
Muutosesitystä kannatti Anton Kujala. Suoritettiin äänestys, jossa ”jaa” –ääni kannatti
esitettyä hallintojohtajan päätösesitystä ja ”ei”-ääni kannatti tehtyä muutosesitystä.
Äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä: Ainali Päivi, Janhunen Ritva, Rossi Antero,
Suutari Tero, Vainio Juha ja Viljakainen Hannele, ei-ääniä annettiin neljä; Koivusaari
Reino, Mänttäri Leena, Kujala Anton ja Gärdsröm Keijo.
Äänestyksen perusteella hallintojohtajan päätösesitys jäi voimaan.
Keijo Gärdsröm ilmoitti eriävän mielipiteensä heti äänestystuloksen jälkeen.
Keskustelun yhteydessä Tero Suutari teki esityksen, että perustetaan työryhmä
pohtimaan asian yleisiä periaatteita ja pelinsääntöjä Ritva Janhusen kannattamana.
Asiasta ei äänestetty vaan yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Suunnittelutoimikunta
paneutuu asiaan.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
talousarviomuutokset yhteensä 386 440 netto hyväksyttäväksi seurakuntaneuvostojen
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ja yhtymän työalojen osalta liitteen 4 mukaisesti.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvion 2015 sekä
tulevien talousarvio- ja suunnitelmavuosien osalta ”kannustusjärjestelmän” yleisiä
periaatteita ja pelisääntöjä pohditaan Suunnittelutoimikunnassa. Perusteluna
uudelleenpohdintaan on alitusten kohdentamisen kirjava käytäntö, taloudelliset syyt
mm. jäsenmäärän negatiivinen kehitys sekä verotulojen ennakoitua huonompi
toteutuma.
Pöytäkirjaan merkitään puheenjohtaja Keijo Gärdströmin sanallinen eriävä mielipide päätöksestä.
98 §
Budjettiraamit 2016
Seurakuntien ja yhtymän työalojen vastuukatteet vuonna 2016 hyväksyttiin yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksessa 22.4.2015. Raamit oli laskettu talousarvion 2015
pohjalta.
Hallintojohtaja yhdessä taloussihteerin kanssa on tarkastellut tulevaa tulopohjaa
ennusteiden ja toteutuneen perusteella todeten, että raamit on hyväksytty liian suurina.
Oikeampi pohja budjettiraamiksi 2016 on tilinpäätös 2014.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Seurakuntiin ja yhtymän työaloille lähetetään viikolla 22 uudet, korjatut budjettiraamit,
jotka ovat lähempänä ennustettua tulopohjaa, laskettuna tilinpäätöksestä 2014.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan päätösesityksen.
99 §
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 14.4. – 11.5.2015 on liitteenä 8.
Kansio päätöksistä on kokouksessa nähtävillä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen viranhaltijapäätökset.
100 §
Muut asiat
Irtisanoutuneen talouspäällikön viran tehtävien hoito
Tero Suutari esitti kysymyksen; miten tullaan hoitamaan irtisanoutuneen talouspäällikön
tehtävät.
Hallintojohtajan antaman vastineen ja käydyn keskustelun jälkeen, todettiin, että asiaan
palataan syksyllä.
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101 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
102 §
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan (liite 9).
103 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Pöytäkirjan allekirjoitukset

Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 25.5.2015

Antero Rossi

Päivi Ainali

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 26.5. – 9.6.2015.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja
Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 12.5 – 9.6.2015.

Keijo Gärdström
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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