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§ 51

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajaksi valittu varapuheenjohtaja Anton
Kujala avasi kokouksen kirkkoherra Kimmo 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:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Tero Suutari ja Juha Vainio.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tero Suutari ja Juha Vainio.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään torstaita 24.5.2018
klo 9.00 – 16.00 välisenä aikana sähköisesti.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Vainio ja Päivi Ainali.

Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää
asioiden käsittelyjärjestyksen. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat
johtokunnat tai muut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi asetetut hallintoelimet sekä
viranhaltijat. Asiat esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle hallintojohtaja.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:

Esityksen mukainen. Yhteisen kirkkoneuvoston pj on esittelijänä § 61.
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§ 52

Jaakkola 2 -nimisen tilan myynti

Diaarinumero

DKOU/111/03.01.00/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, p. 040 0650981

Esittelijä

Riitta Lonka
Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa Jaakkola 2 -nimisen tilan Käyrälammen
rannalta Valkealassa, kiinteistötunnus 286-401-2-14, pinta-ala 0,5450 ha. Tila
on siirtynyt Valkealan seurakunnalta Kouvolan seurakuntayhtymälle, mutta sitä ei ole aiemmin voitu lainhuudattaa seurakuntayhtymälle.
Maanmittauslaitos on nyt kirjannut 22.1.2018 tilan omistajaksi Kouvolan seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymällä ei ole tarvetta tilalle, joten kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessa 6.2.2018 laittaa Jaakkola 2 –
nimisen tilan myyntiin.
Kiinteistö on voimassa olevassa Saaren-osayleiskaavassa osoitettu virkistysalueeksi sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Tilan pinta-ala on yhteensä 0,5450 ha.
Tilalla ei sijaitse rakennuksia. Puustolla ei ole merkittävää arvoa. Tilalla ei ole
seurakunnallista tarvetta. Kiinteistötiedot ja karttatulosteet (liite 1).
Toimeksiantosopimus Jaakkola 2-nimisen tilan myynnistä tehtiin Kiinteistömaailman (Kiinteistövälitys Vauhkonen Oy) kanssa 1.3.2018 ja hintapyynnöksi sovittiin 30.000 euroa.
Mikko Mäkelä on tehnyt 26.3.2018 päivätyllä sähköpostilla ostotarjouksen
Valkealassa sijaitsevasta Jaakkola 2 -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 286401-2-14 yhteensä 30.500 €. Kiinteistön osoite on Lautarontie 1, 45360 Valkeala.
Kouvolan kaupunki ei käytä etuosto-oikeutta.
Ulkopuoliselta asiantuntijalta on pyydetty lausunto käyvästä hinnasta.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Mikko Mäkelän ostotarjouksen 30.500
euroa Jaakkola 2-nimisestä tilasta ja Kouvolan seurakuntayhtymä myy Mikko
Mäkelälle Valkealassa sijaitsevan Jaakkola 2 -nimisen tilan, kiinteistötunnus
286-401-2-14.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Mikko Mäkelän ostotarjouksen 30.500
euroa Jaakkola 2-nimisestä tilasta ja Kouvolan seurakuntayhtymä myy Mikko
Mäkelälle Valkealassa sijaitsevan Jaakkola 2 -nimisen tilan, kiinteistötunnus
286-401-2-14.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjaan merkitään, että kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo poistui
kokouksesta tämän pykälän jälkeen.
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§ 53

Välikankaan hautausmaan uurnasukuhautaosaston ja muistolehdon suunnitelmien sekä
käyttösuunnitelmien hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/86/05.01.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta/Teija Marjamäki

Esittelijä

Riitta Lonka
Investointibudjettiin on varattu rahaa vuodelle 2018 uurnasukuhautaosaston
ja muistolehdon rakentamiselle Anjalankosken seurakunnan alueella sijaitsevalle Välikankaan hautausmaalle. Uurnahautojen kysyntä on vuosi vuodelta
lisääntynyt Kouvolan seurakuntayhtymässä tuhkauksen yleistyessä. Tuhkausprosentti oli vuonna 2017 Kouvolan seurakuntayhtymässä 59 %, ja Anjalankosken seurakunnan alueella 53 %. Alueiden suunnitelmat (YKN liite 2)
ovat tehneet hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki ja vt. seurakuntapuu
tarhuri Milma Kohomäki. Alueille tehdyt käyttösuunnitelmat ovat YKN:n liitteessä 3.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
24.4.2018, hyväksymät suunnitelmat ja käyttösuunnitelmat esityksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
24.4.2018, hyväksymät suunnitelmat ja käyttösuunnitelmat esityksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 54

Muhniemen hautausmaan uurnasukuhautaosaston ja muistolehdon suunnitelmien sekä
käyttösuunnitelmien hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/85/05.01.01/2018

Valmistelija

Teija Marjamäki

Esittelijä

Riitta Lonka
Investointibudjettiin on varattu rahaa vuodelle 2018 uurnasukuhautaosaston
rakentamiselle Anjalankosken seurakunnan alueella sijaitsevalle Muhniemen
hautausmaalle. Muistolehdon rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuonna
2019. Uurnasukuhautojen kysyntä on vuosi vuodelta lisääntynyt Kouvolan
seurakuntayhtymässä tuhkauksen yleistyessä. Tuhkausprosentti oli vuonna
2017 Kouvolan seurakuntayhtymässä 59 %, ja Anjalankosken seurakunnan
alueella 53 %. Alueiden suunnitelmat (YKN:n liite 4) ovat tehneet hautaus
toimen päällikkö Teija Marjamäki ja vt. seurakuntapuutarhuri Milma Kohomäki. Alueille tehdyt käyttösuunnitelmat ovat liitteessä 5.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
24.4.2018, hyväksymät suunnitelmat ja käyttösuunnitelmat esityksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
24.4.2018, hyväksymät suunnitelmat ja käyttösuunnitelmat esityksen mukaisesti yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 55

Hautaoikeuden menettäminen haudan hoidon laiminlyönnin vuoksi, Jaalan uusi ja vanha
hautausmaa

Diaarinumero

DKOU/118/03.02.01/2018

Valmistelija

Teija Marjamäki, p. 040 512 5329 ja Janne Saarinen

Esittelijä

Riitta Lonka
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.4.2017 § 59 päättänyt
kehottaa Jaalan uudella ja vanhalla hautausmailla nimettyjen hautojen
omaisia hoita¬maan kuntoon haudat, joiden hoito on olennaisesti laiminlyöty.
Hoitamattomia hautoja oli uudella hautausmaalla 309 kpl ja vanhalla
hautausmaalla 64 kpl. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti samalla julkaista
11.5.2017 Kouvolan Sanomissa asiasta kuulutuksen sekä toimittaa
hoitamattomille haudoille tiedoksi ilmoituksen. Asiasta julkaistiin ilmoitus myös
Jaalalaisessa joka ilmestyi 7.6.2017. Haudan kunnostuksen määräaika
umpeutui 13.5.2018.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös samassa kokouksessa ja pykälässä
perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on mm. viedä Jaalan hoitamattomien
hautojen kuulutusmenettely loppuun. Ko. työryhmä tekee syksyllä 2018
esityksen kirkkoneuvostolle siitä miten palautuneiden hautojen kanssa
toimitaan sen jälkeen, kun haudoilla olevat mahdolliset muistomerkit siirtyvät
seurakunnan omaisuudeksi. Työryhmään kuuluvat ylipuutarhuri Janne
Saarinen, museoamanuenssi Kimmo Seppänen, Tuula Rikala ja Juha Vainio.
Kirkkolain 17 luvun 3 §:n 1. momentin mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna ja että haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Kirkkolain 17 luvun 3 §:n 3. ja 4. momentissa todetaan,
että jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, voi kirkkoneuvosto velvoittaa
hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun
päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi
julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Milloin hautaoikeuden haltijasta tai
hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3. momentissa tarkoitetusta tai
muuta hautaa koskevasta päätöksestä on pantava tiedoksi haudalle.
Päätöksestä on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanomalehdessä. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneeksi sinä päivänä,
jona kuulutus lehdessä on julkaistu.
Vuoden kestäneen kuulutusmenettelyn aikana 25 haudan omaiset ovat
lupautuneet kunnostamaan ja hoitamaan haudat.
Kirkkolain 17 luvun 4 §:n mukaan haudalla olevaa muistomerkkiä tai muuta
rakennelmaa ei saa ilman kirkkoneuvoston lupaa viedä pois haudalta. Kun
hautaoikeus menetetään tai muuten lakkaa, hautaoikeuden haltijalle voidaan
antaa lupa poistaa haudalla oleva muistomerkki tai rakennelma.
Jollei niitä tai haudalla olevia irtaimia esineitä ole poistettu kuuden kuukauden
kuluessa hautaoikeuden päättymisestä, siirtyvät ne seurakunnalle ilman
vastiketta.
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Hallintojohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää julistaa liitteenä (Liite 1) olevan luettelon
mukaisten yksittäisten hautojen hautaoikeudet menetetyksi 23.5.2018 alkaen,
koska hautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty, eikä hautoja ole kunnostettu
edellä mainitun kuulutusmenettelyn aikana 11.5.2017 – 13.5.2018.
Kirkkoneuvosto päättää julkaista liitteenä (Liite 2) olevan kuulutuksen
Kouvolan Sanomissa 30.5.2018 ja seuraavaksi ilmestyvässä Jaalalaisessa
sekä tiedottaa kuulutuksesta hoitamattomilla haudoilla 30.5.2018 mennessä.
Ilmoituskyltin teksti on liitteenä (liite 3).
Haudalla olevat muistomerkit, rakennelmat tai muut esineet siirtyvät
seurakunnalle ilman vastiketta, jos hautapaikan haltija ei ole kuuden
kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa liitteenä (Liite 1) olevan, kokoukseen
päivitetyn, luettelon mukaisten yksittäisten hautojen hautaoikeudet
menetetyksi 23.5.2018 alkaen, koska hautojen hoito on olennaisesti
laiminlyöty, eikä hautoja ole kunnostettu edellä mainitun kuulutusmenettelyn
aikana 11.5.2017 – 13.5.2018. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julkaista
liitteenä (Liite 2) olevan kuulutuksen Kouvolan Sanomissa 30.5.2018 ja
seuraavaksi ilmestyvässä Jaalalaisessa sekä tiedottaa kuulutuksesta
hoitamattomilla haudoilla 30.5.2018 mennessä. Ilmoituskyltin teksti on
liitteenä (liite 3).
Haudalla olevat muistomerkit, rakennelmat tai muut esineet siirtyvät seurakunnalle ilman vastiketta, jos hautapaikan haltija ei ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois.
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§ 56

Vuoden 2019 tuloveroprosentti

Diaarinumero

DKOU/116/02.01.01/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, p. 044 435 9392

Esittelijä

Riitta Lonka
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. Viimeaikoina valtiovarainministeriön,
Suomen Pankin, eri tutkimuslaitosten sekä pankkien ennusteet tulevan
vuoden, 2019, bruttokansansatuotteen kasvuksi ovat olleet 2,5 prosentin
molemmin puolin. Työttömyysasteen odotetaan pysyvän jotakuinkin
aiemmalla tasolla. Inflaatioarvio tulevalle vuodelle on reilun prosentin.
Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta on maaliskuun tilanteen mukaan
12,8 prosenttia.
Kouvolan Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuodesta 2012 alkaen
ollut 1,60.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan
seurakuntayhtymän vuoden 2019 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään
nykyinen tuloveroprosentti 1,60.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2019 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi
päätetään nykyinen tuloveroprosentti 1,60.
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§ 57

Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen vaalikaudelle 2019 - 2022

Diaarinumero

DKOU/112/00.00.00/2018

Valmistelija

Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Seurakuntavaaleja 2018 varten kirkkolaki ja kirkkojärjestys edellyttävät
paikkajaon vahvistamista yhteiseen kirkkovaltuustoon:
Kirkkolaki 11:7 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:
Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien yhteen
lasketusta väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä säädetään tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä pienempi pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä. (20.8.2004/821)
Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai,
jos seurakuntia on enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat
jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten. (11.12.1997/1303)
Kirkkojärjestys 10:9 Yhteinen kirkkovaltuusto:
Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakuntien väkiluvun ollessa
10 000 tai vähemmän
21,
10 001 – 20 000
31,
20 001 – 40 000
41,
40 001 – 150 000
51,
150 001 – 300 000
61 ja
yli 300 000
91
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella.
(9.5.2003/822/2004)
Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnissa olevan jäsenmäärän, 31.12.2017, mukaan
paikat jakautuvat seuraavasti:
Seurakunta Väkiluku
Anjalankoski
Elimäki
Kouvola
Kuusankoski
Valkeala
Yhteensä

11.175
6.334
21.156
15.468
9.046
63.179

Peruspaikkoja
2
2
2
2
2
10

Suhdeluku Suhdepaikkoja
7.252
7
4.207
4
13.730
14
10.038
10
5.871
6
41

Paikkajako
9
6
16
12
8
51

Pöytäkirja

5/2018

10

23.05.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
seurakuntavaalien 2018 yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistamista
seuraavasti: Anjalankosken seurakunta 9, Elimäen seurakunta 6, Kouvolan
seurakunta 16, Kuusankosken seurakunta 12 ja Valkealan seurakunta 8
paikkaa.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
seurakuntavaalien 2018 yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistamista
seuraavasti: Anjalankosken seurakunta 9, Elimäen seurakunta 6, Kouvolan
seurakunta 16, Kuusankosken seurakunta 12 ja Valkealan seurakunta 8
paikkaa.
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§ 58

Tietosuojapolitiikan hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/114/00.01.02/2018

Valmistelija

Jyrki Lahti/Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, valvonnan
ja seuraamusjärjestelmän, joita noudatetaan Kouvolan seurakuntayhtymän ja
sen seurakuntien tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä.
Tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa seurakunta ja
yhtymä toimivat rekisterinpitäjinä.
Palveluiden perustana ovat seurakuntalaisten tarpeet. Tuottaminen perustuu
tietoon ja sen käsittelyyn yhtymässä ja yhtymän seurakunnissa sekä työalojen
toiminnassa. Palvelujen sähköistäminen edellyttää tietoturvallisuuden kaikkien
osa-alueiden huomioimisen lisäksi tietosuojan huomioimista jo
suunnitteluvaiheessa. Seurakuntayhtymä ja yhtymän seurakunnat
rekisterinpitäjinä määrittelevät tässä politiikassa johtamiseen, palveluihin ja
toimintoihin liittyvät tietosuojaperiaatteet, vastuut ja tavoitteet.
Tietosuojapolitiikka koskee koko seurakuntayhtymää ja sen seurakuntia ja
henkilöstöä mukaan lukien sidosryhmien edustajat, jotka käsittelevät
omistajan hallinnoimaa tietoa.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakuntayhtymän
tietosuojapolitiikan liitteen 6 (alaliitteet 1 ja 2) mukaisesti ja lähettää sen
edelleen seurakuntaneuvostoille hyväksyttäväksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakuntayhtymän tietosuojapolitiikan liitteen 6 (alaliitteet 1 ja 2) mukaisesti ja lähettää sen edelleen seurakuntaneuvostoille hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjaan merkitään, että yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta
Nykänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.30.
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§ 59

Tietosuoja-asetuksen edellyttämän tietosuojavastaavan nimeäminen

Diaarinumero

DKOU/115/01.01.00/2018

Valmistelija

Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 on tullut voimaan
toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten
oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös
digitaaliaikana.
Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti
täytäntöön panemiseksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen
rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki. Asetus tuo rekisterinpitäjille ja
henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. Asetus sisältää
myös uusia oikeuksia rekisteröidyille. Asetus ottaa kantaa henkilötietojen
lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten ja kenen toimesta
henkilötietoja saa käsitellä.
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia
valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia
tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.
Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista
periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.
Tietosuojaperiaatteita ovat:
-

käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

-

käyttötarkoitussidonnaisuus

-

tietojen minimointi

-

tietojen täsmällisyys

-

tietojen säilytyksen rajoittaminen

-

tietojen eheys ja luottamuksellisuus

-

rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus.

Tietosuojaperiaatteita on noudatettava kaikissa henkilötietojen
käsittelyvaiheissa. Rekisterinpitäjän on pystyttävä myös osoittamaan, että
näitä periaatteita noudatetaan. Periaatteiden noudattamisen osoittaminen
edellyttää rekisterinpitäjältä henkilötietojen käsittelyn aiempaa tarkempaa
suunnittelua ja dokumentointia.
Yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan 1 kohdan mukaan
tietosuojavastaavan nimittäminen on pakollista kolmessa tapauksessa:
a) tietojenkäsittelyä suorittaa viranomainen tai julkishallinnon elin
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b) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat
käsittelytoimista, jotka edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja
järjestelmällistä seurantaa, tai
c) rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat
laajamittaisesta käsittelystä, joka kohdistuu erityisiin henkilötietoryhmiin tai
rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin.
Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunta käynnisti
alkuvuodesta tietosuojaprojektin. IT -alueella on 21 seurakuntataloutta ja 31
seurakuntaa. Aloituksen yhteydessä seurakunnilta tiedusteltiin, löytyykö
mistään seurakunnasta halukkuutta koko IT-alueen laajuisen
tietosuojavastaavan tehtävän hoitamiseen. Halukkaita ei ilmaantunut.
Tietosuojavastaavan tehtävä työllistää merkittävästi tietosuojatyön
aloitusvaiheessa ja tehtävä edellyttää tuntemusta seurakuntien
asiakaspalvelu-, tietojenkäsittely- sekä asiakirjahallinnon prosesseista ja niille
asetettavista vaatimuksista. Tämän takia seurakuntakentän ulkopuolelta
hankittavan tietosuojavastaavan nimittäminen voi olla toiminnallisesti ja
taloudellisesti huono vaihtoehto. Tietosuojavastaava voi olla useammalle
seurakunnalle yhteinen.
Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn
lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön
asettamat velvoitteet. Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös toimia
yhteyshenkilönä sekä rekisteröidyille että valvontaviranomaisille
henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tietosuojavastaavan
yhteystiedot on julkistettava ja ne on ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
Tietosuojavastaava ei kuitenkaan ole vastuussa henkilötietojen käsittelyn lain
mukaisuudesta, vaan vastuu kuuluu edelleen rekisterinpitäjälle.
Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunta on
kokouksessaan 18.4.2018, § 17, käsitellyt tietosuojavastaavan
nimittämisasiaa. Jokaisella IT-alueen seurakuntayhtymällä ja seurakunnalla
tulee olla tietosuojavastaava nimitettynä 25.5.2018 mennessä. Johtokunta on
päättänyt esittää, että IT-alueen seurakuntayhtymät ja seurakunnat voivat
halutessaan nimittää IT-aluekeskuksen tietohallintopäällikön
tietosuojavastaavakseen.
Tietohallintopäällikkö vetämän tietosuojaprojektin myötä on käynyt selväksi,
että tietosuojavastaavan tehtävän yksi edellytys on hyvä
seurakuntaympäristön tuntemus. Tältä pohjalta katsottuna ulkopuolisen
tietosuojavastaavan palkkaaminen ei ole järkevää. Tietohallintopäällikön
johtamassa tietosuojaprojektissa on tehty paljon taustatyötä asian eteen ja
suurin osa selvitystyöstä tehdään nyt projektin aikana, joten järkevä
vaihtoehto on nimittää tietohallintopäällikkö tietosuojavastaavaksi.
Varsinainen dokumentoitava työ tehdään seurakunnissa, johon
tietosuojavastaava antaa tarvittavan tuen ja ohjeistuksen. Tulevaisuudessa
tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa tietoja ja neuvoja rekisterinpitäjälle
sekä valvoa rekisterinpitäjän toimintaa.
IT-aluekeskus ei ole rekisterinpitäjä eikä sen johtokunta voi näin ollen päättää
seurakuntien puolesta niiden tietosuojavastaavaa, mutta johtokunta voi
todeta, että seurakunnilla on mahdollisuus valita tietosuojavastaavakseen
Kouvolan IT-alueen tietohallintopäällikkö. Seurakunnilla on myös
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valinnanvapaus nimittää tietosuojavastaavakseen joku muu kuin
tietohallintopäällikkö.
Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunta katsoi tärkeäksi,
että seurakunnat ja yhtymät nimeävät lisäksi tietosuojayhteyshenkilön, joka
toimii seurakunnan ja tietosuojavastaavan välillä henkilötietojen käsittelyyn
liittyvissä asioissa. Mikäli tietosuojavastaavan tehtävät lisätään
tietohallintopäällikön tehtävänkuvaukseen, johtokuntaa katsoo, että Kouvolan
seurakuntayhtymän tulee tarkastaa tietosuojavastaavaksi nimitettävän
tietohallintopäällikön tehtävän vaativuutta, ja että tilannetta tulee arvioida
tarvittaessa myös IT-alueen henkilöstöresursoinnin näkökulmasta.
Tietosuojavastaavan tehtävät lisätään tietohallintopäällikön
tehtävänkuvaukseen. Johtokunta päätti lähettää asian IT-alueen
seurakuntayhtymien ja seurakuntien neuvostoille toimenpiteitä varten.
Henkilöstöpalvelun johtokunnan tehtävänä johtosäännön 10 §:n mukaan on
päättää työntekijän vaativuusryhmästä ja peruspalkasta. Johtokunta käsittelee
tietohallintopäällikön tehtävän vaativuusasiaa kokouksessaan 15.5.2018.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimetä Kouvolan seurakuntayhtymän ja sen
seurakuntien tietosuojavastaavaksi Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen tietohallintopäällikkö Jyrki Lahden.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä Kouvolan seurakuntayhtymän ja sen
seurakuntien tietosuojavastaavaksi Kouvolan seurakuntayhtymän ITaluekeskuksen tietohallintopäällikkö Jyrki Lahden.
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§ 60

Yhtymän tietosuojayhteyshenkilön nimeäminen

Diaarinumero

DKOU/114/00.01.02/2018

Valmistelija

Riitta Lonka

Esittelijä

Riitta Lonka
Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunta katsoi kokouksessaan 18.4.2018, § 17, tärkeäksi, että seurakunnat ja yhtymät nimeävät
tietosuojayhdyshenkilön. Yhteyshenkilö kommunikoi tietosuojavastaavan
kanssa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää nimetä yhtymän tietosuojayhdyshenkilöksi
talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä yhtymän tietosuojayhdyshenkilöksi
talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen.
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§ 61

Hallintojohtajan ero virastaan

Diaarinumero

DKOU/117/01.01.03/2018

Esittelijä

Kimmo Ylikangas
Hallintojohtaja Riitta Lonka ilmoittaa 14.5.2018 allekirjoittamallaan
ilmoituksella siirtyvänsä 1.1.2019 alkaen Kouvolan seurakuntayhtymän
hallintojohtajan virasta julkisten alojen eläkelain mukaiselle
vanhuuseläkkeelle.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee hallintojohtaja Riitta Longan ilmoituksen
vanhuuseläkkeelle siirtymisestä 1.1.2019 alkaen tiedokseen sekä lähettää
ilmoituksen myös yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi hallintojohtaja Riitta Longan ilmoituksen
vanhuuseläkkeelle siirtymisestä 1.1.2019 alkaen tiedokseen sekä lähettää ilmoituksen myös yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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§ 62

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 14.4. – 14.5.2018 on
liitteenä 7.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä 7 olevat
viranhaltijapäätökset.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen liitteenä 7 olevat viranhaltijapäätökset
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§ 63

Ilmoitusasiat
Valtuustoseminaari Seurakuntavaalit 2018 –teemalla pidetään yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksen, 6.6.2018 jälkeen klo 18.30 Kouvolan
seurakuntakeskuksen Maria-salissa.
Tilaisuuteen kutsutaan sekä nykyisiä luottamushenkilöitä, viranhaltijoita että
asiasta kiinnostuneita.
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§ 64

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 65

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.33 ja antaa oikaisuvaatimusohjeet pöytäkirjaan
liitettäväksi, § 66.

Allekirjoitukset

Anton Kujala
puheenjohtaja

Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 24.5.2018

Juha Vainio

Päivi Ainali

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 25.5.2018 – 11.6.2018.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 21.5. – 11.6.2018.

Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 66

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

51,52,53,54,56,57,61,62,63,64,65

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

55, 58,59,60

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.

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

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

Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
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

