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YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Aika

Torstai 29.10.2015 klo 17.00 – 18.55

Paikka

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700
Kuusankoski

Läsnä

Gärdström Keijo
Kujala Anton
Ainali Päivi
Janhunen Ritva
Mänttäri Leena
Puonti Matti
Rossi Antero
Smeds Sakari
Suutari Tero
Viljakainen Hannele

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Kuusankoski
varsinainen jäsen, Valkeala
Reino Koivusaaren varajäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Kouvola
varsinainen jäsen, Valkeala
varsinainen jäsen, Anjalankoski
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

Kutsuttuna

Reijo Jukka

kiinteistöpäällikkö

Poissa

Heijala Marke
Koivusaari Reino
Vainio Juha

varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Elimäki
varsinainen jäsen, Kuusankoski

Käsitellyt asiat:
148 §
Kokouksen avaus
149 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
150 §
Pöytäkirjantarkastajien valinta
151 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
152 §
Perheneuvojan viran avaaminen
153 §
Määräraha Myllykosken seurakuntatalon purkamiseen
154 §
Esitys hautainhoitorahaston haudanhoitomaksuiksi hoitokaudelle 2016
155 §
Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2018
156 §
Talouspäällikön viran täyttäminen
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157 §
158 §
159 §
160 §
161 §
162 §
163 §
164 §
165 §
166 §

Tiivistelmä suunnittelutoimikunnan työskentelystä vuonna 2015
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2013–2020 leirikeskustarpeiden
jatkoselvitys
Valtuutettu Marja-Leena Vainion esittämä valtuustoaloite
Taloussääntö
Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2016 kokouspäivät
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Kokouksen päätös

148 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtajan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
149 §
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.
150 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Ohjesäännön 8 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Aiemman käytännön mukaan
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Tero Suutari ja Juha Vainio.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tero Suutari ja Juha Vainio. Tarkastusajankohdaksi
esitetään maanantai 2.11.2015 klo 9.00 – 14.00, joko hallintosihteerin työhuone tai
sähköpostikuittaustarkastus, josta allekirjoitus viimeistään seuraavassa kokouksessa
19.11.2015.
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Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Tero Suutari ja Juha Vainion poissaolon vuoksi
Hannele Viljakainen. Tarkastusajankohta on esityksen mukainen.
151 §
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.
Päätös:
Hallintojohtajan päätösesitys hyväksyttiin.
152 §
Perheneuvojan viran avaaminen
Henkilöstöpalvelun johtokunta 29.9.2015:
Perheneuvonnan vastuuryhmä on kokouksessaan 18.8.2015 talousarvion 2016 sekä
talous- ja toimintasuunnitelman 2017 - 2018 valmistelun yhteydessä käsitellyt
perheneuvojan viran avaamista uudelleen. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta
oli viimeisessä kokouksessaan 26.8.2014 esittänyt henkilöstöpalvelun johtokunnalle nyt
jäädytettynä olevan perheneuvojan viran avaamista. Henkilöstöpalvelun johtokunta
siirsi asiasta päättämisen siihen, kunnes palvelurakenneselvitys valmistuu.
Vastuuryhmä ottaa kantaa viran avaamiseen:
"Vastuuryhmä pitää tärkeänä jäädytetyn viran avaamista. Viran avaamisen vaikutus
asiakkaiden sekä henkilökunnan jaksamiseen on merkittävä. Viran avaamisen myötä
perheneuvonta voi tarjota asiakkailleen palvelujaan oikea-aikaisesti, millä on erityisen
merkittävä vaikutus perheiden lasten ja nuorten hyvinvointiin. Perheneuvonta on
seurakuntayhtymän yhteinen palvelumuoto, ja sen oikea-aikainen toimivuus on kaikkien
seurakuntien etu."
Perheneuvonnan johtajan lisäperustelut viran avaamiseen on liitteenä 1.
Henkilöstöpalvelun johtokunta käsitteli virka-asiaa kokouksessaan 29.9.2015, § 75.
Johtokunta piti viran avaamisen perusteluja tärkeinä ja hyvinä. Henkilöstöpalvelun
johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että virka jätetään täyttämättä
heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Henkilöstöpalvelun johtokunta kannustaa
seurakuntien ja yhtymän työaloja kehittämään laaja-alaisesti yhteistyötä.
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Henkilöstöpalvelun johtokunta lähetti asian jatkokäsittelyyn kannanottoa varten
7.10.2015 kokoontuvalle suunnittelutoimikunnalle.
Suunnittelutoimikunta 7.10.2015:
Suunnittelutoimikunta päätyi yhtenevään kannanottoon kuin henkilöstöpalvelun
johtokunta, ettei perheneuvonnan virkaa täytetä heikon taloudellisen tilanteen takia.
Suunnittelutoimikunta rohkaisee yhteistyön lisäämiseen eri tahojen kanssa, muistuttaen
kirkkoherrojen tärkeästä, kannustavasta ilmapiirin luomisesta; tulee löytää aikaa eri
työmuotojen edustajien kanssa yhdessä miettiä yhteistyön muotoja, jotta ”Tehdään
yhdessä – hyvä perhe” on mahdollista.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että henkilöstöpalvelun johtokunta piti
perheneuvojan viran avaamisen perusteluja tärkeinä ja hyvinä sekä kannustaa
seurakuntien ja yhtymän työaloja kehittämään laaja-alaisesti yhteistyötä.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöpalvelun johtokunnan esityksen, ettei
perheneuvojan virkaa täytetä heikon taloudellisen tilanteen vuoksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kouvolan seurakuntayhtymän
suunnittelutoimikunnan 7.10.2015 kokouksen kannanoton asiasta.
Määräraha-asia käsitellään talousarvion käsittelypykälän, § 155, yhteydessä.
Käsittely kokouksessa:
Puheenvuoroja käyttivät Tero Suutari, Tuula Rikala, Marjatta Nykänen ja
hallintojohtaja Riitta Lonka.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen todeten, että
valmistelussa on otettu huomioon lapsivaikutusten arviointi.
153 §
Määräraha Myllykosken seurakuntatalon purkamiseen
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.10.2015,
§ 81.2. Myllykosken seurakuntatalon purkaminen maksaa alustavan arvion mukaan
100 000 euroa. Päätös Myllykosken seurakuntatalosta luopumisesta on jo olemassa
(Ykv:n päätös 14.11.2013, § 53).
Myllykosken kirkon nykyisten tilojen monipuolisempaa käyttöä tutkitaan ja lisäksi
selvitetään lisärakennusmahdollisuutta kirkon yhteyteen. Uudet tilat kirkon yhteydessä
palvelisivat paremmin aktiivista seurakuntatoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Kyseinen
selvitystyö tehdään ja esitellään päättäjille ennen nykyisen Myllykosken
seurakuntatalon tontista luopumista (Ykv:n päätös 22.1.2015).
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Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 12.10.2015 esittää
yhteiselle kirkkoneuvostolle 100 000 euron määrärahaa Myllykosken seurakuntatalon
purkamiseen vuonna 2016, koska selvitys lisärakentamisesta kirkon yhteyteen on
edennyt hyvin.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
esityksen 100 000 euron määrärahan varaamisesta vuoden 2016 talousarvioon.
Asia tulee käsittelyyn talousarviopykälän, § 155, yhteydessä.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen.
154 §
Esitys hautainhoitorahaston haudanhoitomaksuiksi hoitokaudelle 2016
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 12.10.2015:
Hautainhoitorahastolle hoitoon annettujen hautojen hoitohintoja on kustannusten
nousun mukaan tarkistettava vuosittain. Kustannusten nousun huomioiminen ja
pääoman tuoton seuraaminen muuttuvissa taloussuhdanteissa on arvioitava vuosittain
tehtävissä hinnaston tarkistuksissa.
Hautainhoitorahaston tilinpäätökset ovat olleet yhtymän aikana alijäämäisiä. Siksi
voidaan päätellä, että seurakuntayhtymän perustamisen yhteydessä muodostetun
hinnaston maksujen taso jäi hinnoittelussa kokonaisuutena alhaiseksi kattaakseen
hoitokustannuksia ja pääoman sijoituksissa tapahtunutta tuoton alenemaa. Tilannetta
korjattiin ensimmäisen kerran tasokorotuksella vuoden 2013 hinnastoon.
Talousarviossa vuodelle 2016 on arvioitu hoitomaksujen osalta jonkin verran
maksutuoton korotusta kesähoitojen osalla nyt hoitohinnastoon esitettyjen tarkistusten
pohjalta. Maksujen korotukset ovat pääosin n. 4 – 5 prosenttia ja ovat enemmän kuin
ennustettu kustannusten nousu on. Näin pyritään tulokertymää lisäämään ja vuosittaista
alijäämää pienentämään.
Määräaikaisten hoitojen osalta maksutuoton lisääntyminen jäänee kokonaisuutena
pienemmäksi, koska määräaikaisia hoitosopimuksia tehdään vähemmän kuin
vuosihoitoja.
Talousarvion perusteella vuosi 2016 näyttäisi jäävän alijäämäiseksi. Pääasiallisena
syynä voidaan pitää pääoman sijoituksista saatavien tuottojen pysyminen alhaisena
yleisen taloustaantuman vuoksi.
Hoitohinnasto tulee voimaan, kun johtokunnan päätös on lainvoimainen. Tällä on
tarkoitus lisätä joustavuutta hoitojen laskuttamisessa. Loppu vuoden aikana on ollut
jonkin verran kyselyjä mahdollisuudesta maksaa hoitoja tulevan vuoden hoitokaudelle
esimerkiksi hautauslaskujen yhteydessä.
Haudan hoitomaksuja esitetään muutettavaksi seuraavasti:
Hoitomaksut:
v. 2015
Hoitokausi 2016
Kukkahoito
72,00 €
75,00 €
Pinnanhoito
25,00 €
26,00 €
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Kukkien kastelu
Peruskunnostus
Kukkahoito 5 vuotta
Kukkahoito 10 vuotta
Pinnanhoito 5 vuotta
Pinnanhoito 10 vuotta
Perennahoito 5 vuotta
Perennahoito 10 vuotta

40,00 €
75,00 €
410,40 €
864,00 €
142,50 €
300,00 €
290,00 €
595,00 €

42,00 €
78,00 €
427,50 €
900,00 €
148,20 €
312,00 €
300,00 €
630,00 €

Perennahoito on kustannuksiltaan noin kolmasosan edullisempi kuin kesäkukilla
toteutettu määräaikainen kukkahoito. Perennahoito toteutetaan isojen kukkien
kukkamäärillä ja muutoin samoilla periaatteilla kuin kukkahoito.
Kukkahoidon kukkien määrät toteutetaan vuoden 2013 käyttöönotetun käytännön
mukaan. Kukkien määrää ei lisätä enää kuuden ja sitä suurempien hautapaikkojen
haudoissa, jolloin hoidon hintakaan ei enää korotu liian isoksi.
Useamman hautapaikan haudan hoitohinta kukkahoidon osalta määräytyy entisen
käytännön mukaisesti siten, että hoidettava haudan yksi rinnakkaispaikka on 40 % lisää
yhden hautapaikan hoitohinnasta. Pinnan hoidon osalta kyseiseen menettelyyn ei ole
perustetta, koska pinnan hoidon kustannus on sama jokaisella hautapaikalla. Kastelun
maksuissa hintaa lisätään kymmenesosalla yhden hautapaikan hinnasta yhtä
rinnakkaishautapaikkaa kohden.
Määräaikaishoitohintoihin vaikuttavat kertoimet esitetään pidettäväksi vuoden 2015
tasolla. Hinnastoesityksen kertoimet ovat 5,7 hoitovuosien ollessa 5 vuotta ja 12
hoitovuosien ollessa 10 vuotta. Määräaikaishoitojen hoitohinnat määräytyvät esitettyjen
kertoimien mukaan.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta käsitteli hoitomaksuja kokouksessaan
12.10.2015 ja hyväksyi hautaustoimenpäällikön liitteenä 2 olevan esityksen
haudanhoitomaksuiksi hoitokaudelle 2016 ja päätti antaa tiedoksi yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan hyväksymät haudanhoitomaksut hoitokaudelle 2016.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan hyväksymät haudanhoitomaksut hoitokaudelle 2016.
155 §
Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017–2018
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava
talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
_________________________________________________________________________________
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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 2:3,4)
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja talouden
raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden (Kouvolan
seurakuntayhtymän taloussääntö 4:23).
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 muassa keittiötoimi ja leirikeskukset
muilta työaloilta).
Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä
hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen
kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate. Seurakuntaneuvostot
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päättävät työmuotojen sitovuustasot seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan
loppusumma sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2016 talousarviosta
Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksellä 4.6.2015.
Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan
toimintakulujen määrä on 17.9 milj. euroa, joka on 1,5 % tilinpäätöstä 2014
pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,8 milj. euroa, 66 % toimintakuluista.
Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2016 on 15,8 milj. euroa ja valtion rahoitusosuus 1,7
milj. euroa.
Vuosikate 769 800 euroa ei kata investointimenoja, yhteensä 989 000 euroa, eikä
poistoja 1,4 milj. euroa talousarviovuonna. Tilikaudelle arvioitu alijäämä on
-765 410 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä.
Kiinteistöstrategian toimenpiteet ja lähiajan talousnäkymät Kymenlaaksossa
vaikuttavat suuresti tulevien vuosien määrärahajakoihin.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:
1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2017 - 2018 (liite 3), pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot
talousarviosta
2 investointiohjelman
3 talousarvion sitovuustasot
4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi
vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa.
Käsittely kokouksessa:
Hallintojohtaja Riitta Longan esittelypuheenvuoron jälkeen käytiin yleiskeskustelu,
jossa puheenvuoroja käyttivät Antero Rossi, Sakari Smeds, Hannele Viljakainen, Tero
Suutari, Anton Kujala, Päivi Ainali ja Marjatta Nykänen sekä viranhaltijoista Keijo
Gärdsröm ja Riitta Lonka.
Yleiskeskustelun jälkeen puheenjohtajan johdolla käytiin talousarviokirja läpi
pääotsikkotasoilla, jossa mahdollisuus keskusteluun.
Kohdassa 1. Yleisperustelut, Tero Suutari ehdotti, että kohtaan Painopisteet,
2016:Tehdään yhdessä, Painopisteen viesti ulospäin kouvolalaisille, lisätään
maininta, että kaikki yhtymän seurakunnat osallistuvat maaliskuussa toteuttavaan
Mahdollisuus muutokseen –kampanjaan, ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kohdassa 2, Käyttötalousosa, hallintojohtaja esitti kohtaan 2.5.1 Seurakuntien yhteiset
tehtävät: lisätään +10.000 €, perusteluna: varaus yhteisiin projekteihin
mm. Mahdollisuus muutokseen ja strateginen painopiste vuonna 2016 "Tehdään
yhdessä" Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hallintojohtaja esitti kohtaan 2.6.4 Perheneuvonta, palkat ja henkilösivukulut:
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- 59 000 euroa.
Perusteluna: jäädytettyä perheneuvojan virkaa ei täytetä tässä taloudellisessa tilanteessa.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Kohdassa kaksi puheenvuoroja käyttivät esittelijän lisäksi Tero Suutari, Antero Rossi ja
Keijo Gärdström.
Hallintojohtaja esitti kohtaan 3. Tuloslaskelmaosa, että satunnaisissa tuotoissa ja
kuluissa siirretään 100.000 € vuodelta 2017 vuodelle 2016 Myllykosken
seurakuntatalon purkuun. Näin ollen v. 2016 satunnaiset tuotot ja kulut on -230.000 € ja
vuonna 2017 +60.000 €. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Muista osioista ei keskustelua.
Pöytäkirjaan merkitään yhteinen kirkkoneuvoston toteamus, että asialla on välillistä
lapsivaikutusta.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli, hyväksyi edellä olevan kohdan ”Käsittely
kokouksessa” tehdyillä lisäyksillä ja muutoksilla Talousarvio 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma 2016- 2018 -kirjan ja lähettää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi:
1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2016 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2017 - 2018 (liite 3), pyytäen seurakuntaneuvostojen lausunnot
talousarviosta
2 investointiohjelman
3 talousarvion sitovuustasot
4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää talousarvion toteumaraportointitavaksi ja -ajaksi
vastuukatetasoa valtuuston kokouksien ilmoitusasioissa.
156 §
Talouspäällikön viran täyttäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.8.2015 (§ 121), että
talouspäällikön virka laitetaan julkiseen hakuun ja täytetään määräaikaisena kolmeksi
vuodeksi. Hakemukset tuli toimittaa 30.9.2015 klo 13 mennessä hallintopalveluihin.
Virka tulee ottaa vastaan 1.12.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että haastatteluryhmään kutsutaan
johtoryhmän lisäksi henkilöstöpalvelun johtokunnan puheenjohtaja Marja-Leena Vainio
ja johtokunnan jäsen Päivi Ainali.
Talouspäällikön pätevyysvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja
riittävä kokemus seurakunnan tai muun julkishallinnon talousasioiden hoidosta sekä
esimiestehtävistä. Eduksi hakijalle on kokemus muutosprosessien läpiviennistä.
Talouspäällikön on talouspalveluiden johtamisen ja viraston johtosäännön 6 §:ssä
määriteltyjen palveluyksikön vastuualueiden hoidosta huolehtimisen lisäksi: vastata
seurakuntayhtymän rahoitus- ja laskentatoimen hoitamisesta, laatia ehdotus
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seurakuntayhtymän talousarvioksi, toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä
tilinpäätökseksi, valmistella toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvä taloudellinen
osa sekä neuvoa muita toimintayksiköitä seurakuntayhtymän hankinta-asioissa.
Viraston johtosäännön 6 §:n mukaan Talouspalvelujen vastuualueita ovat:
taloushallinto ja -suunnittelu, budjetoinnin tuki, maksuliikenne, kirjanpito, tilinpäätös ja
muu laskentatoimi sekä hankintapalvelujen ohjeistaminen. Talouspalvelujen esimies on
talouspäällikkö.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaisesti, minkä lisäksi maksetaan
vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön työkokemukseen.
Viranhaltijan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Virkaan
valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on
esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Hakijoita oli viisi. Hakemuksista on laadittu yhteenveto (liite 4), josta ilmenee mm.
hakijoiden koulutus ja aikaisempi työkokemus sekä mahdollisesti muita tietoja, joista
on hyötyä tehtävän hoitamisessa. Lista on laadittu aakkosjärjestyksessä. Haastatteluun
kutsuttiin kolme hakijaa: Maija Kaksonen, Tuomas Rimpiläinen ja Katri Väisänen.
Haastattelu oli 2.10.2015.
Haastattelujen perusteella työryhmä päätyi yksimielisesti esittämään talouspäälliköksi
kauppatieteiden maisteri Tuomas Rimpiläistä Kouvolasta ja hänen kieltäytymisensä
varalle kauppatieteiden maisteri Maija Kaksosta Kouvolasta.
Työryhmän haastattelun perusteella kauppatieteiden maisteri Tuomas Rimpiläisestä tuli
vakuuttavin kuva motivoituneesta, yhteistyötaitoisesta ja sitoutuneesta hakijasta tähän
talouspäällikön virkaan. Hänellä on riittävä kokemus julkishallinnon taloudesta sekä
kokonaisuuksien hallinnasta. Lisäksi hänellä oli näkemystä muutosjohtamisesta ja
seurakuntayhtymän kehittämistarpeista.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Talouspäällikön virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Tuomas Rimpiläinen. Viran
palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 vähimmäispalkan mukaan, minkä lisäksi
maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa, joka perustuu valitun henkilön
työkokemukseen.
Hänen kieltäytymisenä varalle valitaan kauppatieteiden maisteri Maija Kaksonen.
Valinta vahvistetaan sen jälkeen, kun virkaan valittu on esittänyt työterveyshuollon
antaman hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Todetaan, että virassa on
kuuden kuukauden koeaika.
Käsittely kokouksessa:
Hallintojohtaja kertoi yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Katri Väisänen oli vetänyt
hakemuksensa pois esityslistan lähettämisen jälkeen.
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Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvoston hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen yksimielisesti.
157 §
Tiivistelmä suunnittelutoimikunnan työskentelystä vuonna 2015
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan 12.2.2015 yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön mukaisen suunnittelutoimikunnan, jonka kokoonpano vahvistettiin
yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.3.2015.
Suunnittelutoimikunnan kokoonpano:
Rikala Tuula, Kuusankosken srk:n luottamushenkilöedustaja, YKV:n pj, pj
Lonka Riitta, hallintojohtaja
Gärdsröm Keijo, Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, YKN:n pj
Nykänen Marjatta, Kouvolan srk:n luottamushenkilöedustaja, YKV:n
varapuheenjohtaja
Heinonen Heikki, Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Lehtomäki Elina, Anjalankosken srk:n luottamushenkilöedustaja
Sipponen Päivi, Elimäen seurakunnan kirkkoherra
Hinkkanen Tero, Elimäen srk:n luottamushenkilöedustaja
Marttila Marko, Valkealan seurakunnan kirkkoherra
Kujala Anton, Valkealan srk:n luottamuhenkilöedustaja, yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja
Ylikangas Kimmo, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
Blom Laura, viestintäpäällikkö
Lahti Jyrki, tietohallintopäällikkö
Laine-Haimi Sirkka, perheasianneuvottelukeskuksen johtaja, yhteiset työalat
Reijo Jukka, kiinteistöpäällikkö,
toimikunnan sihteeri on ollut hallintosihteeri Kirsi Valapuro.
Suunnittelutoimikunta on kokoontunut vuoden 2015 aikana 4 kertaa. Tiivistelmässä,
liite 5, tärkeimmät toimikunnan käsittelemät asiat.
Suunnittelutoimikunta suosittaa, että strategian mukaiset painopistevuodet tulee
jatkossa olla niin kirkkoherrojen kuin johtavien viranhaltijoiden/esimiesten tiedossa jo
keväällä budjetin valmistelua varten.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee saadun koosteen tiedokseen.
Päätös:
Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi koosteen tiedokseen.
158 §
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian 2013–2020 leirikeskustarpeiden
jatkoselvitys
Kouvolan seurakuntayhtymä kiinteistöstrategiaa on käsitelty Kiinteistö- ja
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hautauspalvelun johtokunnan kokouksessa 24.11.2014, jossa johtokunta piti
leirikeskusten kohdalla ensisijaisena tavoitteena löytää yhteistyökumppaneita, kuten
Jaalan kesäkodin kohdalla on tapahtunut. Johtokunta piti myös tärkeänä, että ollaan
avoimia yhteistyölle eri tahojen kanssa kaikkien kiinteistöjen suhteen. Lisäksi yhteinen
kirkkovaltuusto on käsitellyt kiinteistöstrategian toteutumaa kokouksessaan 22.1.2015.
Valtuutetuille järjestettiin la 5.9.2015 leirikeskuskierros, johon osallistui 23 valtuutettua
ja viranhaltijaa. Leirikeskuskierroksella tutustuttiin Niinirannan toimintakeskukseen,
Tolkkilan kartanoon ja Pytynlahden kesäkotiin. Valkealan seurakunnassa toimintoja
keskitetään Lastentalosta ja Nuortentalosta Niinirannan toimintakeskukseen. Tämä
merkitsee sitä, että Lastentalosta ja Nuortentalosta voidaan luopua. Kouvolan
seurakuntayhtymälle jää tämän jälkeen kolme leirikeskusta. Leirikeskuskierroksella
olleet valtuutetut katsoivat tärkeäksi, että leirikeskusasian tämänhetkinen tilanne
tuodaan vielä tiedoksi valtuutetuille viimeistään joulukuussa. Kiinteistöstrategian
tavoitteena on, että yhtymässä on yksi tai kaksi leirikeskusta yhteisessä käytössä.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 12.10.2015:
Kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo esitteli leirikeskusten käyttötilastoja ja käyttöasteita.
Puhjonrannan ja Pytynlahden sekä Tolkkilan kohdalla on käyttöasteissa laskua. Jukka
Reijo esitteli myös yhteenvedon myydyistä kiinteistöistä ja kiinteistöstrategian
toteutumisesta tähän mennessä:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta merkitsi tiedokseen kokouksessa 12.10.2015,
että seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2013–2020 säästötavoitteeksi on asetettu
30 % koko kiinteistömassasta eli n. 14000 hum2. 6.10.2015 mennessä on luovuttu 5481
hum2 ja uusia tiloja on vuokrattu 1102,5 hum2 eli todellisuudessa kiinteistömassa on
vähentynyt 4378,5 hum2 eli 10,0 %. Seurakuntayhtymän kiinteistöjen korjausvelka on
n. 1,65 milj. euroa/vuosi ja investointitarve vuosille 2015 – 2019 yli 6 miljoonaa euroa.
Seurakuntayhtymän aikana on myyty 26 kiinteistöä tai huoneistoa vuosina 2009 – 2015.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.10.2015 ja
antoi seuraavia ohjeita jatkokäsittelyyn:
- leirikeskusten markkinointia tulee tehostaa
- myytävänä olevien kiinteistöjen myyntiä tulee tehostaa.
Lisäksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti esittää, että Tolkkilan kartano
laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on oikeus vuokrata tiloja toiminnan käyttöön.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
ohjeet jatkokäsittelystä, että leirikeskusten markkinointia ja myytävänä olevien
kiinteistöjen myyntiä tulee tehostaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
esityksen, että Tolkkilan kartano laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on oikeus
vuokrata tiloja toiminnan käyttöön. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
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Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan ohjeet jatkokäsittelystä, että leirikeskusten markkinointia ja myytävänä
olevien kiinteistöjen myyntiä tulee tehostaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
esityksen, että Tolkkilan kartano laitetaan myyntiin. Ehtona myymiselle on oikeus
vuokrata tiloja toiminnan käyttöön. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisäksi pöytäkirjaan merkitään yhteinen kirkkoneuvoston toteamus, että asialla on
välillistä lapsivaikutusta.
159 §
Valtuutettu Marja-Leena Vainion esittämä valtuustoaloite
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa
jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston
puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston
valmisteltavaksi.
Valtuutettu Marja-Leena Vainio jätti 38 valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 14.10.2015,
§ 48, yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa:
”Kouvolan seurakuntayhtymä, kirkkovaltuusto
14.10.2015
Aloite
Esitämme, että Kouvolan seurakuntayhtymän tiedotuksessa huomioidaan seurakuntayhtymän
leirikeskuksien aktiivinen markkinointi. Risteyslehdessä voisi olla pysyvä mainos
leirikeskuksista
ja ajoittain leirikeskuksien esittelyä.
Seurakuntien tilojen käyttömahdollisuuksia tulee myös markkinoida aktiivisesti.”
Aloite päätettiin lähettää valmisteluun.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Aloite lähetetään viestintäpalveluihin ja viestintäpalvelun vastuuryhmän valmisteltavaksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen.
160 §
Taloussääntö
Taloussääntö ovat seurakunnan taloutta ohjaava perussääntö. On tärkeää, että säännöt
ovat vaatimusten mukaisia ja ajantasaisia. Kouvolan seurakuntayhtymässä voimassa
oleva taloussääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa vuonna 2008 silloisen
mallisäännön perusteella ja taloussääntöä on päivitetty vuonna 2011 lainsäädännön
muutoksia vastaavaksi. Nyt esillä oleva sääntöluonnos on laadittu uudemman
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mallisäännön pohjalta ottaen huomioon Kirkkolain ja -järjestyksen 15 luvun muutokset,
seurakuntayhtymän henkilöstörakenne sekä johto- ja ohjesäännöissä tehdyt muutokset.
Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon perusasiat, miten
esimerkiksi taloutta suunnitellaan ja hoidetaan, kuka käyttää päätösvaltaa missäkin
asioissa ja mihin saakka, irtaimen ja kiinteän omaisuuden hoitotavoista,
laskentatoimesta, raportointitavoista ja sisäisen valvonnan järjestämistavoista.
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudessa, kirjanpidossa,
tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä kirjanpitolaissa
ja tilintarkastuslaissa säädetään. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarviosta,
varojen ja omaisuuden hoitamisesta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuksesta säädetään tarkemmin
kirkkojärjestyksessä. Taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin
kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. (KL
15:4).
Sääntöehdotuksessa on oikeanpuoleiseen sarakkeeseen merkitty eroavaisuuksia
vanhaan sääntöön. Taloussääntö on liitteenä 6.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että liitteenä 6 oleva
taloussääntö hyväksytään ja 12.11.2008 vahvistettu taloussääntö siihen 13.1.2011
tehtyine tarkistuksineen kumotaan.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösesityksen ja lähettää esitetyn
taloussäännön yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
161 §
Yhteisen kirkkoneuvoston kevätkauden 2016 kokouspäivät
Hallintojohtajan päätösesitys:
Esitän, että yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi seuraavat kokousajat:
Ke 27.1.2016, ke 24.2.2016, ke 30.3.2016, ke 27.4.2016 ja ke 18.5.2016.
Kokoukset pidetään Kuusankosken seurakuntakeskuksen salissa klo 17.00.
Merkitään tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä; ke 8.6.2016 klo 17.00
Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kevään kokouspäivät ja merkitsi tiedokseen yhteisen
kirkkovaltuuston kokouspäivän.
162 §
Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 15.9. – 16.10.2015 on liitteenä 7.
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Kansio päätöksistä on kokouksessa nähtävillä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot,
15.9.- 15.10.2015, tietoonsa saatetuksi.
163 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
164 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
165 §
Muutoksenhaku kokouksen päätöksiin
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan (liite 8).
166 §
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjan allekirjoitukset
KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu

Kouvola 2.11.2015

Kouvola 2.11.2015

TERO SUUTARI
Tero Suutari

HANNELE VILJAKAINEN
Hannele Viljakainen
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Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 3.-16.11.2015.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja
Valkealan seurakuntien ilmoitustaululla 20.10. – 16.11.2015.

KEIJO GÄRDSTRÖM
Keijo Gärdström
kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
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