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§ 37

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajaksi valittu varapuheenjohtaja Anton Kujala avasi kokouksen Elimäen kappalainen Tuula Ylikankaan
pitämän alkuhartauden jälkeen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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 §:n nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja
ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön
mukaisesti aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Tuula Rikala ja
Antero Rossi.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Rikala ja Sakari Smeds.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään torstaita
26.4.2018 klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana sähköisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.

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.

Pöytäkirja

4/2018

2

25.04.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
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§ 38

Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2019–2021

Diaarinumero

DKOU/80/02.00.01/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen 044 4359392

Esittelijä

Riitta Lonka
Yhteisen kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakuntayhtymän talousarvio
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa
(KJ 15.3). 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. (KJ 15.2)
Kouvolan seurakuntayhtymän talous
Kouvolan seurakuntayhtymän tulokset ennen tilinpäätöseriä ovat olleet
ylijäämäiset edellisinä vuosina. Jäsenmäärä on vähentynyt
seurakuntayhtymän aikana vuosittain. Talouskehitys on tällä hetkellä
Suomessa hyvä, mutta seurakuntatalouden verokehitys on silti pienenevä.
Jäsenmäärän lasku vaikuttaa verotulojen heikkenemiseen takapainoisesti.
Seurakuntayhtymä tarvitsee edelleen rakenteellisia muutoksia.
Kustannusrakenteen tulee olla joustavampi toiminnan muutoksissa,
jäsenmäärän vähenemisestä aiheutuvia vaikutuksia seurakunnallisen
toiminnan supistumiseen tulee hillitä ja kiinteistökantaa pitää pystyä
vähentämään. Tasapainoinen ja terve talous turvaa parhaiten tulevaisuuden
toimintaedellytykset. Aiempien vuosien myötätuuli taloudessa antaa hyvät
mahdollisuudet tulevan suunnitteluun tässä edelleen niukkenevassa
seurakuntatalouden tilassa.
Laadinnan yleisohje
Vastuukatteen jakoperusteet
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa jaettavat vastuukatteet. Vastuukate
jakautuu seurakunnille ja yhtymän pääluokille. Seurakuntien keskinäinen
vastuukatteen jako perustuu väkilukuun. Seurakuntaneuvostot päättävät
itsenäisesti vastuukatteen käytöstä seurakunnittain.
• Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa
vuosikate kattaa korvausinvestoinnit ja lainanlyhennykset sekä
talousarvio osoittaa ylijäämää.
Talkootyön tukeminen
Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin tai muun
työn talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa
(mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimenpäällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan
ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle
maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin
seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön
valvontavastuu on yhtymällä.
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Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 2019–2021.
Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen.
Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille.
Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä
toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat
tunnusmerkit:
• tavoitteiden lukumäärä 3-5
• perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
• sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
• esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
• konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa,
arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
• ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
• haasteellinen, mutta saavutettavissa.
Ohjeen antaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja
laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi
2019 sekä suunnitelman vuosille 2020–2021. Tarvittaessa talouspalvelut
antaa tarkentavia ohjeita talousarvion laadintaan.
Vastuukatteet
Pääluokkien ja seurakuntien vastuukatteet vuodelle 2019 esitetään liitetietona
(Liite 1).
Sitovuustasot
Käyttötalousosan sitovuus yhteiselle kirkkoneuvostolle on ollut
seurakuntaneuvostoilla ja yhtymän pääluokilla vastuukate. Vastuukate on
(ulkoinen + sisäinen) toimintakate, josta on vähennetty sisäisinä erinä
veloitetut käyttöosuusvuokrat.
Aikataulu
Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa ja käsittelyssä noudatetaan
seuraavaa aikataulua:
• Huhtikuu: Yhteisen kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaohjeet
sekä euromääräiset vastuukatteet seurakunnille ja yhtymän työaloille
• Toukokuu: Seurakuntaneuvostot antavat ohjeet työaloille, esimerkiksi
painopistemuutokset ja omat talousarvion laadinta-aikataulut
• Kesäkuu: Yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen veroprosentista
vuodelle 2019.
• Elokuu: Yhtymän työalojen tiedot talouspalveluihin 31.8. mennessä.
Aikataulu on sitova kaikille työmuodoille.
• Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 6.9. mennessä
o Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle
kirkkoneuvostolle esitettäväksi talousarvioksi ja
kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa
seurakuntien ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi
katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
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•
•
•
•

Lokakuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja
taloussuunnitelman, tekee siihen mahdollisesti muutoksia ja pyytää
lausunnot seurakuntaneuvostoilta
Marraskuu: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee toiminta- ja
taloussuunnitelman toisen kerran, tekee siihen mahdollisesti
tarkennuksia ja antaa esityksensä kirkkovaltuustolle.
Joulukuu: Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja
taloussuunnitelman.
Tammikuu: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa
täytäntöönpanopäätöksessään talousarvion käyttöohjeet. Seurakunnat
ja työalat tarkastavat toiminta- ja rahankäyttösuunnitelmat talousarvion
mukaisiksi ja toimittavat tarkastetut tiedot talouspalveluihin
(toimintasuunnitelmatekstit ja rahankäyttösuunnitelmat).

Hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2019–2021.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy käyttötalousosan sitovuustason
vastuukatteen mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet talousarviovuodelle
2019.
4. Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon
lapsivaikutukset KJ 23. luvun 3 §:n mukaisesti; ”Lapsen edun
edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten
arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa
ensimmäisenä”.
Päätös:
1.

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2019–2021.

2.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi käyttötalousosan sitovuustason
vastuukatteen mukaiseksi.

3.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vastuukatteet talousarviovuodelle 2019.

4.

Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon
lapsivaikutukset KJ 23. luvun 3 §:n mukaisesti; ”Lapsen edun
edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten
arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa
ensimmäisenä”.
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§ 39

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

Diaarinumero

DKOU/81/00.03.00/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen 044 4359392

Esittelijä
BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela
on laatinut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle, (liite 2).
Tilintarkastajat eivät ole esittäneet pyyntöä tehdä tarkistuksia tai muutoksia
tasekirjaan allekirjoituksen jälkeen.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
vastaanotetuksi sekä esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
vastaanotetuksi sekä esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Pöytäkirja

4/2018

7

25.04.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 40

Keittiö- ja leirikeskus palvelupäällikön virkanimikkeen muutos kiinteistötoimen
palvelupäällikön viraksi

Diaarinumero

DKOU/83/01.01.00/2018

Valmistelija

Henkilöstöpalvelun johtokunta/hallintojohtaja Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluissa on keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikön virka. Viran tehtäviin kuuluu toimia keittiö-, vahtimestari- ja
siivouspalvelujen sekä leiri- ja kurssikeskuspalvelujen vastaavana
päällikkönä. Keittiö- ja leirikeskus palvelupäällikön virkanimike ei vastaa viran
sisällön kokonaisuutta, koska virkaan sisältyy myös vahtimestari- ja
siivouspalvelut, jotka aikaisemmin ovat sisältyneet laitosmestarin virkaan.
Keittiö- ja leirikeskus palvelupäällikön virkaa hoitaa Soile Laine.
Kiinteistöpäällikkö esittää virkanimikkeen muuttamista kiinteistötoimen
palvelupäälliköksi. Kiinteistötoimen palvelupäällikön esimiehenä toimii
kiinteistöpäällikkö.
Kelpoisuusehtona kiinteistötoimen palvelupäällikön virkaan on
ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva ammattitutkinto yhdistettynä
riittävään kokemukseen keittiö-, siivous- ja esimiestehtävistä.
Kiinteistötoimen palvelupäällikön tehtävänä on
-

vastata ja kehittää seurakuntayhtymän keittiö-, vahtimestari- ja siivoussekä leiri- ja kurssikeskuspalveluja,

-

toimia seurakuntaemäntien, kurssikeskuksen emännän ja kurssisihteerin
sekä ylivahtimestareiden työnjohtajana ja lähimpänä esimiehenä,

-

suunnitella ja vastata oman tehtäväalueensa henkilöstöasioista,

-

vastata oman tehtäväalueensa toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä
talousarvioesityksen laatimisesta sekä talousarvion toteutumisesta,

-

huolehtia oman vastuualueensa toimintakertomuksen laatimisesta,

-

valmistella ja esitellä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnassa oman
vastuualueensa asiat ja panna ne täytäntöön,

-

tehdä yhteistyötä seurakuntien kanssa,

-

suorittaa muut kiinteistöpäällikön määräämät työalaan liittyvät tehtävät.

Kiinteistötoimen palvelupäälliköllä on lisäksi oikeus
-

päättää oman tehtäväalueensa työntekijöiden poissaoloista, loma-ajoista
sekä hyväksyä palkkatapahtumat,

-

hyväksyä sähköisessä palkkajärjestelmässä palvelussuhteen tiedot.

Viran johtosääntö on liitteenä 3.
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Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.4.2018, § 23, viran
johtosäännön sekä virkanimikkeen muutoksen kiinteistötoimen
palvelupäälliköksi lähettäen asian edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Hallintojohtajan esitys:
Henkilöstöpalvelun johtokunta esittää, että yhteinen kirkkoneuvosto lähettää
viran johtosäännön sekä keittiö- ja leirikeskuspalvelupäällikön virkanimikkeen
muutoksen kiinteistötoimen palvelupäälliköksi yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi. Virkaa hoitava Soile Laine on antanut suostumuksensa
virkanimikkeen muutokseen. Virkanimikkeen muutos ei aiheuta muutoksia
palkkaukseen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja lähettää viran johtosäännön sekä keittiöja leirikeskuspalvelupäällikön virkanimikkeen muutoksen kiinteistötoimen
palvelupäälliköksi yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Virkaa hoitava
Soile Laine on antanut suostumuksensa virkanimikkeen muutokseen.
Virkanimikkeen muutos ei aiheuta muutoksia palkkaukseen.
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§ 41

Talouspäällikön viran täyttäminen vakinaisesti 1.12.2018 alkaen

Diaarinumero

DKOU/82/01.01.01/2018

Valmistelija

Henkilöstöpalvelun johtokunta/Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.8.2015, § 120, täyttää
talouspäällikön viran määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi. Perusteluna
määräaikaisuuteen oli, että ei tiedetty riittävän hyvin Kirkon
palvelukeskukseen
siirtymisen vaikutuksia talouspalvelujen organisaatioon, tehtäviin ja
palveluksista aiheutuviin kustannuksiin. Tilanne aiheutti taloudellista
epävarmuutta. Epävarman tilanteen vuoksi yhtymälle keskeinen
talouspalvelujen esimiesvirka päätettiin täyttää määräaikaisesti. Yhteinen
kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.10.2015,§ 156, valita talouspäällikön
määräaikaiseen virkaan KTM Tuomas Rimpiläisen ajaksi 1.12.2015 –
30.11.2018.
Kirkon palvelukeskuksen palvelujen käyttäjäksi Kouvolan seurakuntayhtymä
siirtyi vuoden 2016 alussa. Kaikkien seurakuntatalouksien tuli siirtyä Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi viimeistään 1.1.2017 alkaen. Yhteistyösuhde
on tällä hetkellä vakiintunut Kirkon palvelukeskuksen kanssa koskemaan
kirjanpidon ja palkkalaskennan tilitoimistotehtäviä. Toimintatavoissa
tapahtuneet muutokset ovat keskeisimmin vaikuttaneet toimistosihteerien ja
kirjanpitäjän tehtäviin, ei niinkään talouspäällikön tehtäviin. Talouspäällikön
tehtävät ovat muodostuneet päivittäisten toimintojen organisointiin, talouden
ohjaamiseen ja valvontaan sekä yhteistyöhön sidosryhmien kanssa.
Kirkon palvelukeskuksen palvelujen käyttäjäksi siirtymisen vaikutukset
talouspalvelujen organisaatioon, tehtäviin sekä kustannuksiin on selvitetty ja
puoltavat talouspäällikön viran vakinaistamista. Talouspäällikön tehtävät ja
vastuut ovat sellaisia, joita yhtymä ei saa Kirkon palvelukeskuksesta.
Organisaation toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on erityisen tärkeää
toimintaympäristön muutoksessa erityisesti, koska henkilöstömäärä
henkilöstö- ja talouspalveluissa on vähentynyt kolmella henkilötyövuodella
luonnollisen poistuman
myötä. Palvelutehtäviä on organisoitu uudelleen ja kustannukset ovat
pysyneet hallinnassa.
Edellä mainittuja syitä voidaan pitää erityisen painavina syinä viran
täyttämiseen vakinaisesti siten, että virkaan valitun määräaikaisen
viranhaltijan virkasuhde muutetaan vakinaiseksi 1.12.2018 alkaen (KL 6:11.1
kohta 7).
Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 12.4.2018, § 22, käsitellyt
viran vakinaistamisasiaa ja päättänyt esittää yhteisen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen viran vakinaistamista
1.12.2018 alkaen.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että määräaikaiseen talouspäällikön
virkaan valitun KTM Tuomas Rimpiläisen virkasuhde esitetään muutettavaksi
vakinaiseksi virkasuhteeksi 1.12.2018 lukien. Tuomas Rimpiläinen on antanut
suostumuksensa vakinaiseen virkasuhteeseen ottamiseen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että määräaikaiseen talouspäällikön
virkaan valitun KTM Tuomas Rimpiläisen virkasuhde hyväksytään
muutettavaksi vakinaiseksi virkasuhteeksi 1.12.2018 lukien. Tuomas
Rimpiläinen on antanut suostumuksensa vakinaiseen virkasuhteeseen
ottamiseen.

Pöytäkirja
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§ 42

Virkojen lakkauttaminen

Diaarinumero

DKOU/84/01.01.00/2018

Valmistelija

Henkilöstöpalvelun johtokunta/hallintojohtaja Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Kouvolan seurakuntayhtymässä on tällä hetkellä viisi avointa virkaa, joissa ei
ole viran hoitajaa.
Henkilöstöpalvelujen toimistosihteeri jäi eläkkeelle 1.5.2017 ja
talouspalvelujen toimistosihteeri 1.11.2017 alkaen. Molemmat virat on jätetty
täyttämättä ja tehtävät jaettu muille talous- ja henkilöstöpalvelujen
työntekijöille.
Rakennusmestari irtisanoutui virastaan 28.8.2017 alkaen. Tehtävä on täytetty
työsopimussuhteisena kiinteistökehityssuunnittelijan nimikkeellä.
Laitosmestari irtisanoutui virastaan 1.1.2018 alkaen. Myöskään tätä virkaa ei
täytetty vaan tehtävät siirtyivät muille kiinteistöpalvelujen työntekijöille.
Lisäksi perheasiainneuvottelukeskuksessa on yksi perheneuvojan virka
jäädytetty, jota ei tässä vaiheessa esitetä lakkautettavaksi. Vastuuryhmä on
ottanut asiaan kantaa ja ehdottaa, että nyt jäädytettyä virkaa ei vielä
lakkauteta ennen kuin tiedetään, mitä vaikutuksia valtakunnallisilla ja
maakunnallisilla ratkaisuilla (Sote ja Lape) on kirkon perheneuvontaan
Kouvolassa.
Henkilöstöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.4.2018, § 24, että
laitosmestarin, rakennusmestarin ja kaksi toimistosihteerin virkaa
lakkautetaan. Virkojen lakkauttamiset esitetään yhteisen kirkkoneuvoston
kautta yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää henkilöstöpalvelun johtokunnan, 12.4.2018,
§ 24, esityksestä yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että
laitosmestarin, rakennusmestarin ja kaksi toimistosihteerin virkaa
lakkautetaan.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää henkilöstöpalvelun johtokunnan,
12.4.2018, § 24, esityksen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että
laitosmestarin, rakennusmestarin ja kaksi toimistosihteerin virkaa
lakkautetaan.
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§ 43

Arkistotosäännön päivitys

Diaarinumero

DKOU/92/00.01.01/2018

Valmistelija

Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Seurakuntayhtymien ja seurakuntien arkistoista säädetään kirkkolaissa ja
kirkkojärjestyksessä. Arkistolakia ei sovelleta kirkollishallinnossa, mutta sitä
noudatetaan soveltuvin osin. Asiakirjojen käsittelyyn vaikuttavia lakeja on
useita, joita on lueteltu arkistosäännössä.
Kouvolan seurakuntayhtymän arkistosääntö on hyväksytty yhteisessä
kirkkoneuvostossa 20.5.2010, § 105. Koska lainsäädännössä on tapahtunut
muutoksia sekä lisäksi yhtymässä ja sen seurakunnissa ollaan siirtymässä
sähköisen asianhallintajärjestelmän (Domus) käyttöön, tulee arkistosääntöä
päivittää.
Arkistosääntö on laadittu Kouvolan seurakuntayhtymän omia käytäntöjä ja
tarpeita vastaavaksi. Se on pyritty laatimaan niin, että siinä ovat
arkistonhoitoa koskevat pitkäaikaiset ohjeet. Arkistosääntö on arkistoinnin
ohjesääntö, jonka mukaan organisaation asiakirjat käsitellään.
Arkistosääntöön merkitään muun muassa seuraavat tiedot: arkistointia ja
asiakirjahallintoa koskevat säädökset, arkiston vastuuhenkilöt, asiakirjojen
salassapitoon liittyvät ohjeet sekä asiakirjojen säilyttämiseen ja hävittämiseen
liittyvät ohjeet.
Arkistonmuodostajia ovat: Kouvolan seurakuntayhtymä, Anjalankosken
seurakunta, Elimäen seurakunta, Kouvolan seurakunta, Kuusankosken
seurakunta, Jaalan kappeliseurakunta ja Valkealan seurakunta.
Sähköisessä asian- ja dokumentointijärjestelmässä (Domus) oleviin tietoihin
sovelletaan kirkon yhteistä tiedonohjaussuunnitelmaa (eAMS).
Tiedonohjaussuunnitelma on organisaation tehtäväluokitukseen perustuva
sähköinen järjestelmä, jossa kuvataan tehtävien käsittelyvaiheet,
asiakirjatiedot ja asiakirjatyypit sekä niiden oletusmetatietoarvot (käsittelijä,
julkisuusluokka, salassapitoperuste, salassapitoaika, säilytysajan pituus ja
sen peruste, henkilötietoluonne jne.). Vanhaa
arkistonmuodostussuunnitelmaa (AMS) sovelletaan kaikkiin sähköisen
arkiston- ja dokumentinhallintajärjestelmän ulkopuolelle jääviin asiakirjoihin.
Arkistonmuodostussuunnitelmaan on merkitty muun muassa asiakirjojen
säilytysajat, -paikat, -tavat ja -muodot sekä asiakirjojen
salassapitomääräykset.
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa seurakuntayhtymän arkistosäännön.
Arkistosääntö on pysyvästi säilytettävä asiakirja.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 4 olevan päivitetyn
arkistosäännön.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä 4 olevan päivitetyn arkistosäännön.
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§ 44

Vastine Maarit Kenttälän esilletuomaan asiaan YKN 28.3.2018, § 34

Diaarinumero

DKOU/93/00.06.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas

Esittelijä

Riitta Lonka
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja tuo kokoukseen selvityksen, miten
papin tavoittaminen hoivakoteihin ja palveluskeskuksiin on järjestetty.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee selvityksen tiedokseen.
Päätös:

Selvitys yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Poks ja psykiatrinen sairaala, virka-aikana sairaalapapisto, ulkopuolella virkaajan Kuusankosken seurakunnan papisto, yhteystiedot annettu,
Villa Apila, virka-aikana sairaalapapisto, ulkopuolella virka-ajan Kouvolan
srk:n papisto, yhteystiedot annettu,
hoivakodit eri puolilla Kouvolaa, sen seurakunnan papisto, missä hoivalaitos
sijaitsee.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikankaan
selvitys merkittiin tiedoksi.
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§ 45

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 16.3. – 13.4.2018 on
liitteenä 5.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 16.3. – 13.4.2018.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 16.3. – 13.4.2018.

Pöytäkirja

4/2018

15

25.04.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 46

Syksyn 2018 kokouspäivät

Diaarinumero
Valmistelija

Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi syyskaudella 2018:
Kokoukset pidetään kello 17.00 torstaisin Kuusankosken
seurakuntakeskuksen salissa.
Päivämäärät ovat seuraavat: to 30.8., to 27.9., huom. ke 31.10. ja to
29.11.2018.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä on to 13.12.2018.

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

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksessä mainitun kokousaikataulun ja
merkitsi yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivän tiedoksi.
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§ 47

Ilmoitusasiat
1.

Kirkkohallituksen virastokollegio myönsi kokouksessaan 22.3.2018, § 146,
Kouvolan seurakuntayhtymälle ympäristödiplomin vuosiksi 2018 – 2022.

2.

Kirkkohallituksen virastokollegio vahvisti kokouksessaan 5.4.2018, § 174,
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston, 13.12.2018, § 47,
päätöksen Lepolan siunauskappelin purkamisesta.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja

4/2018

17

25.04.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 48

Muut asiat
Metsäkierros 5.6.2018 hautaustoimen päällikön kutsumana, kutsu pöydille
jaettuna.
Metsänhoitoyhdistys järjestää metsäkierroksen Kouvolan seurakunnan
omistamille metsäpalstoille Jaalassa.
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§ 49

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06 ja totesi, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan §:ssä 50.

Allekirjoitukset
ANTON KUJALA
Anton Kujala
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 25.4.2018
TUULA RIKALA
Tuula Rikala

SAKARI SMEDS
Sakari Smeds

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 27.4. – 11.5.2018.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 18.4. – 11.5.2018.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 50

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 5. §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5. §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

37, 38:1,4, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49

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

38:2-3, 41, 43

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. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkkolain 24. luvun 5. §
4. kirkkolain 6. luvun 72.§:n 3. momentti
5. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite

Kouvolan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski
PL 41, 45701 Kuusankoski
hallinto.kouvola@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
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vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Puhelin
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

Kuopion hallinto-oikeus
Puijonkatu 29 A (PL 1744) 70101 Kuopio
010 364 2501
010 364 2500
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Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Kirkkokatu 10 (PL 122) 50101 Mikkeli
mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite
Muutoksenhakuajan laskeminen

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi
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Valitus- ja 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.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
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.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

