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§ 94

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajaksi valittu varapuheenjohtaja Anton
Kujala avasi kokouksen Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläisen 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 Juha Vainio ja Päivi Ainali.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Vainio ja Päivi Ainali.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään torstaita 1.11.2018 klo 12.00 –
15.00.
Päätös:

Kokous hyväksyi 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.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:

Kokous hyväksyi päätösesityksen mukaisena.

Pöytäkirja

8/2018

2

31.10.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 95

Yhteisen kirkkovaltuuston, 6.6.2018 ja 9.10.2018, päätösten toimeenpano

Diaarinumero

DKOU/165/00.02.06/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kirkkolain 10 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten
laillisuusvalvonnasta seuraavaa:
“Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty
virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi
taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös
täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Yhteisen kirkkovaltuuston 6.6.2018 käsittelemät asiat:
3§
5§
6§
7§
8§
9§
10 §
16 §
17 §

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti 1.1.2019 alkaen voimaantulevat Kouvolan seurakuntayhtymän perussäännön ja Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteisten tehtävien johtosäännön
Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisen tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2019.
Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajaon vahvistaminen vaalikaudelle 2019 – 2022
Jaakkola 2 –nimisen tilan myynti
Hautainhoitorahaston säännöt ja sopimusehdot
Suojeltavat haudat Kuusankosken hautausmaalla
Keittiö- ja leirikeskus palvelupäällikön virkanimikkeen muutos
kiinteistötoimen palvelupäällikön viraksi
Virkojen lakkauttaminen

Yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2018 käsittelemät asiat:
26 §
27 §
28 §
29 §
30 §

Tontin myynti, Pappilanpelto, Kuusankoski
Alatalo –tilan myynti
Kiinteistö ja hautauspalvelun johtokunnan 1.1.2019 voimaantulevan johtosäännön vahvistaminen
Henkilöstöpalvelun johtokunnan 1.1.2019 voimaantulevan johtosäännön vahvistaminen
Henkilöstösihteerin virkanimikkeen muuttaminen henkilöstöpalvelupäällikön viraksi 1.1.2019 lukien.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkovaltuuston 6.6.2018 ja 9.10.2018 kokouksien tekemät
päätökset todetaan laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto totesi yhteisen kirkkovaltuuston 6.6.2018 ja
9.10.2018 tekemät päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
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§ 96

Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021

Diaarinumero

DKOU/162/02.00.01/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö, p. 044 435 9392

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on
noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi.
Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään
viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on
päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen
huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä (KJ 15:2).
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston
seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen
kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen
yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot
seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen
(KJ 10:14).
Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden
tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan
seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §)
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja
talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden
(Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §).
2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja
määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista
määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen
kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden
edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen
seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien
hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen
vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi

Pöytäkirja

8/2018

4

31.10.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
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 päättävät työmuotojen sitovuustasot
seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä
kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2019 talousarviosta
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksellä 6.6.2018.
Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan
toimintakulujen määrä on 17,5 milj. euroa, joka on 3,3 % tilinpäätöstä 2017
suurempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,27 milj. euroa, 64,4 %
toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2019 on 15,3 milj. euroa ja
valtion rahoitusosuus 1,63 milj. euroa.
Vuosikate 1 057 610 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 3,76 milj.
euroa, eikä poistoja 1,29 milj. euroa talousarviovuonna.
Talousarvioehdotuksen mukainen alijäämä tilikaudelle on -210 500 euroa.
Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä.
Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat
merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2019 sekä toimintaja taloussuunnitelman 2020 - 2021 (liite 1), pyytää
seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta marraskuun yhteisen
kirkkoneuvoston kokoukseen
2. investointiohjelman
3. talousarvion sitovuustasot
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli, hyväksyi ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2019 sekä toimintaja taloussuunnitelman 2020 - 2021 (liite 1), pyytää
seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta marraskuun yhteisen
kirkkoneuvoston kokoukseen
2. investointiohjelman
3. talousarvion sitovuustasot
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.

Pöytäkirja

8/2018

5

31.10.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 97

Sippolan seurakuntatalo

Diaarinumero

DKOU/136/03.03.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 11.10.2018, § 51, Jukka Reijo,
kiinteistöpäällikkö, p. 040 065 0981

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta käsitteli Sippolan seurakuntatalon
tilannetta kokouksessaan 4.9.2018, § 40, ja päätti, että pyydetään
sisäilmatutkimusraportin pohjalta kustannusarvio Sippolan seurakuntatalon
korjauksesta, minkä jälkeen johtokunta tekee esityksen yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Lisäksi johtokunta päätti sisäilmatutkimusraportin pohjalta ja sisäilmatyöryhmä
esityksen mukaisesti, että Sippolan seurakuntatalo suljetaan 1.9.2018 alkaen
ja vuokrataan väistötilaa lähistöltä. Seurakuntatalon lukitusta muutetaan niin,
että vain tuulikaapin inva-wc on käytettävissä tarvittaessa Sippolan kirkon
tilaisuuksien aikana.
Korjaustöistä on saatu kaksi kustannusarviota (liitteet 2 ja 3).
Kustannusarviot perustuvat sisäilmatutkimusraporttiin ja arkistosta löytyneisiin
piirustuksiin ja asiakirjoihin. Molemmissa kustannusarvioissa on huomioitu
uusi koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, sähköjen uusiminen,
salaojat ja maanpinnan muokkaus, sisäpintojen ja puuväliovien uusiminen
sekä ylä- ja alapohjan liitosten tiivistäminen ulkoseinärakenteisiin.
Kalliimmassa vaihtoehdossa on huomioitu yläpohjan rakenteet
kokonaisuudessaan, toisessa vain sisäpuoliset pintarakenteet. Kalliimmassa
vaihtoehdossa on huomioitu ikkunoiden vaihto nykyaikaisiin
energiatehokkaisiin ikkunoihin, toisessa vain ikkunoiden tiivistäminen.
Halvemmassa on huomioitu ulkoseinän korjaus vain todettujen vaurioiden
kohdalla.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkon muuttaminen monitoimikirkoksi olisi
mahdollista, mutta hanke olisi todella suuritöinen ja aikaa vievä sekä
kustannusarvioltaan moninkertainen verrattuna pienen uudisrakennuksen
rakentamiseen. Sippolan kirkossa ei ole esimerkiksi wc-tiloja.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 11.10.2018:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan yhteiselle kirkkoneuvostolle, että:
1. Sippolan seurakuntataloa ei korjata. Korjauskustannukset ovat suuret ja
korjausten onnistumiseen liittyy paljon riskitekijöitä. Tilat eivät vastaa tämän
hetkisiä tilatarpeita, esim. asuntoa ei tarvita. Korjauksissa tulisi huomioida
myös nykyiset energiatehokkuusmääräykset.
2. Sippolan seurakuntatalo puretaan. Wc-tilat korvataan toistaiseksi
siirrettävällä lämpimällä wc-kontilla.
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3. Sippolan seurakuntatalon tilalle rakennetaan uusi kokoontumistila, joka on
mitoitettu tulevaisuuden käyttötarpeisiin, yksi monikäyttöinen
kokoontumishuone ja välttämättömät aputilat.
Johtokunta hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen kohdat 1 ja 2.
Keskustelun yhteydessä Kari Aalto teki päätösesityksen kohdasta 3
poikkeavan esityksen: ”Sippolan seurakuntatalon tilalle ei rakenneta uutta
kokoontumistilaa”. Reino Grönlund kannatti muutosesitystä. Puheenjohtaja
totesi, että koska on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu
muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Suoritettiin äänestys käsiä nostamalla
siten, että kiinteistöpäällikön pohjaesitystä kannattavat äänestävät ”jaa” ja
Kari Aallon muutosesitystä kannattavat äänestävät ”ei”. Ei-ääniä antoivat Kari
Aalto, Reino Grönlund, Seppo Hyökki, Hannele Littman, Tuulikki Nykänen ja
Kari Pasi, jaa-ääniä antoi Jussi Raukko. Äänestyksen tulos: Jaa 1 ääntä, ei 6
ääntä. Puheenjohtaja totesi, että Kari Aallon tekemä muutosesitys
hyväksytään äänin 6-1.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle yksimielisesti kohdat 1 ja 2 sekä äänin 6-1 kohdan 3, että:
1. Sippolan seurakuntataloa ei korjata. Korjauskustannukset ovat suuret ja
korjausten onnistumiseen liittyy paljon riskitekijöitä. Tilat eivät vastaa tämän
hetkisiä tilatarpeita, esim. asuntoa ei tarvita. Korjauksissa tulisi huomioida
myös nykyiset energiatehokkuusmääräykset.
2. Sippolan seurakuntatalo puretaan. Wc-tilat korvataan toistaiseksi
siirrettävällä lämpimällä wc-kontilla.
3. Sippolan seurakuntatalon tilalle ei rakenneta uutta kokoontumistilaa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
esitykset:
1. Sippolan seurakuntataloa ei korjata. Korjauskustannukset ovat suuret ja
korjausten onnistumiseen liittyy paljon riskitekijöitä. Tilat eivät vastaa tämän
hetkisiä tilatarpeita, esim. asuntoa ei tarvita. Korjauksissa tulisi huomioida
myös nykyiset energiatehokkuusmääräykset.
2. Sippolan seurakuntatalo puretaan. Wc-tilat korvataan toistaiseksi
siirrettävällä lämpimällä wc-kontilla.
3. Sippolan seurakuntatalon tilalle ei rakenneta uutta kokoontumistilaa.
Käsittely kokouksessa:
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Tero Suutari teki puheenvuoronsa jälkeen
muutosesityksen ”Asia palautetaan uudelleen valmisteluun kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokuntaan. Ennen päätöstään johtokunta ottaa huomioon
seurakuntaneuvostolta pyydetyn lausunnon”.
Tero Suutarin muutos esitystä kannattivat Marjatta Raskinen, Sakari Smeds,
Tuula Rikala, Antero Rossi ja Päivi Ainali.
Yleiskeskustelun jälkeen hallintojohtaja teki muutetun päätösesityksen.
Hallintojohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys:
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Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että Sippolan seurakuntataloa koskeva
pykälä palautetaan uudelleen valmisteluun kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnalle, johtokunnan tulee ottaa huomioon ennen päätöksentekoa
Anjalankosken seurakuntaneuvostolta pyydetty lausunto asiasta.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti hallintojohtajan kokouksessa
muuttaman päätösesityksen.
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§ 98

Yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2018, § 25, selvityspyyntö Lepolan pienen kappelin
rakentamisesta

Diaarinumero

DKOU/24/03.03.02/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 13.12.2017
(§ 47), että Lepolan siunauskappeli puretetaan ja päätös lähetetään edelleen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi, Kirkkohallitus vahvisti asian 5.4.2018.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.10.2018 (§ 25), yhteisen
kirkkoneuvoston 27.9.2018 (§ 83) esityksestä, että Lepolan
huoltorakennuksen vanha kukkakylmiö kunnostetaan vainajien säilytystilaksi,
johon alustavien suunnitelmien mukaan mahtuu 20 arkkupaikkaa. Kulku
säilytystiloihin rakennetaan huoltorakennuksen takaa puretun kasvihuoneen
puolelta. Siunaukset toimitetaan Keskuskirkossa, Vanhan hautausmaan
kappelissa ja tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Antero
Rossin tekemän esityksen, että ”oman pienen kappelin
rakentamisvaihtoehdot selvitetään erikseen”, joka lisättiin päätökseen.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää pienen kappelin rakentamisvaihtoehtojen
selvittämisen kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan valmisteluun.
Päätös:

Päätösesityksen mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto lähettää pienen kappelin
rakentamisvaihtoehtojen selvittämisen kiinteistö- ja hautauspalvelujohtokunnan valmisteluun
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§ 99

Hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/157/05.01.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 11.10.2018/Teija Marjamäki,
hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suorittaa tarvittaessa vuosittain
hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautauspalvelun hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset ja tehdyt havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaiden
käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakuntayhtymän hoitoon annettujen hautojen hoito ollut
sopimusten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Kouvolan seurakuntayhtymällä on
kaikkiaan 21 hautausmaata, joten hautausmaiden katselmuksen
suorittamisesta laaditaan vuosittain erillinen suunnitelma. Katselmuksessa
tulee erityisesti huomioida ne hautausmaat, joiden osalla on tulossa erityisiä
rakennushankkeita tai muita huomiota vaativia toimenpiteitä.
Johtokunta suoritti hautausmaiden katselmuksen torstaina 6.9.2018.
Katselmuksessa kierrettiin Kouvolan, Elimäen ja Anjalankosken seurakuntien
alueilla olevia hautausmaita. Katselmuksesta on laadittu erillinen pöytäkirja.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi 11.10.2018, § 52 liitteenä 4
olevan hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan ja lähettää sen edelleen tiedoksi
yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan hyväksymän hautausmaakatselmuksen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan hyväksymän hautausmaakatselmuksen.

Pöytäkirja

8/2018

10

31.10.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 100

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2019 alkaen

Diaarinumero

DKOU/166/00.07.00/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän voimassa oleva luottamushenkilöiden
palkkiosääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 19.1.2009. Tämän
jälkeen palkkiosääntöön ei ole tehty muutoksia. Luottamuselinten toimikaudet
päättyvät tämän vuoden lopussa, joten on tarpeellista päivittää
palkkiosääntöä 1.1.2019 lukien.
Päivitetyssä palkkiosäännössä palkkiota on tarkistettu 40,00 euroon/kokous.
Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan myös johtokuntien ja yhtymän
vastuuryhmien jäsenille. Vastuuryhmien kokouspalkkio on 25,00
euroa/kokous. Puheenjohtajien vuosipalkkioihin on myös tullut lisäyksiä
koskien valtuuston varapuheenjohtajaa ja johtokuntien puheenjohtajia.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn palkkiosäännön 1.1.2019 lukien
ja esittää edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (liite 5).
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn palkkiosäännön 1.1.2019 lukien
ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (liite 5).
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§ 101

Kirkonkirjojen alueellinen organisoiminen

Diaarinumero

DKOU/167/00.01.02/2018

Valmistelija

Sirpa Sirén, rekisteripäällikkö

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kirkkolain 12:1 §:n mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä
yhteisestä hoitamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi 10.11.2015, että
tulevaisuudessa kirkonkirjojenpito toteutetaan alueellisissa
keskusrekistereissä. Nämä keskusrekisterit voivat muodostua
seurakuntayhtymään kuuluvista seurakunnista taikka alueellisesti esimerkiksi
seurakuntayhtymää laajemman alueen seurakunnista tai muutoin itsenäisistä
seurakunnista. (Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015.)
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi marraskuussa 2015, että alueelliset
keskusrekisterit ovat parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen
keskusrekisteri, koska kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista
kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää
asiantuntemusta. Käytännössä alueellisia keskusrekistereitä voidaan ryhtyä
muodostamaan, kun kirkonkirjojen digitointi on valmistunut.
Kirkonkirjojenpidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään
liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä sekä väestötietolain
seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä. Käytännössä näitä
ovat kirkollisiin toimituksiin ja lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton
esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen,
jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen
kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät.
Perusteluita kirkonkirjojenpidon alueelliseen organisointiin ovat:
1 Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojenpidon tehtävien hoitamiseen
aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien
järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin
virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä
edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
2 Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä käyttöön
otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen onnistuu
helpommin isommassa yksikössä.
3 EU:n tietosuoja-asetus on lisännyt henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia
ja toisaalta edellyttää yhä parempaa henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
4 Kirkonkirjojenpitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita
prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat
huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
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5 Aluerekisteri parantaa monissa tapauksissa myös asiakkaiden saamaa
palvelua, kun todistuksia annetaan koko aluekeskusrekisterin kirkonkirjoista.
Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisista ratkaisuista,
eikä kirkkohallitus ole ohjannut organisoitumista säädösmuutoksin.
Kouvolan seurakuntayhtymä on käynyt yhteistyöneuvotteluja Haminan, KotkaKymin ja Pyhtään seurakuntien kanssa 28.11.2017, 22.3.2018 ja 21.5.2018
Kotka-Kymin seurakunnan aloitteesta. Kesäkuussa 2018 Imatran seurakunta,
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymä
ilmoittivat kiinnostuksensa tulla mukaan neuvotteluihin. Tapaaminen oli
16.8.2018.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kimmo Ylikangas kertoi vireillä olevista kirkonkirjojenpidon
yhteistyöneuvotteluista Mikkelin hiippakunnan kirkkoherrojen
neuvottelupäivillä 23. - 24.8.2018. Hän kutsui mukaan neuvotteluihin muutkin
hiippakunnan seurakunnat. Kiinnostuneita pyydettiin ilmoittautumaan
27.9.2018 järjestettävään yhteistyöneuvotteluun. Kouvolassa pidettyyn
neuvotteluun osallistui suurin osa Mikkelin hiippakunnan seurakunnista.
Yhteistyöpalaverissa perustettiin projektiryhmä, jolle annettiin valmistelu
yhteisen alueellisen keskusrekisterin käytännön asioiden järjestelyistä.
Tapaamisessa sovittiin, että seurakunnat ilmoittavat halukkuutensa
yhteistyöhön 15.12.2018 mennessä.
Tavoitteena on aloittaa Kouvolan aluekeskusrekisterin toiminta 1.1.2020.
Liittyminen olisi mahdollista myös vuosina 2021-2022. Aikataulu mahdollistaa
muutoksen valmistelun ja tarvittavat hallinnolliset päätökset sekä antaa
seurakunnille aikaa sopeutua muutokseen. Jotta seurakunta voi liittyä
aluekeskusrekisteriin, tulee kirkonkirjojen digitoinnin olla valmis.
Päätöksen aluekeskusrekisteriin liittymisestä tekevät seurakuntien
kirkkovaltuustot ja seurakuntayhtymien yhteiset kirkkovaltuustot. Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto tekee erikseen päätöksen
seurakuntien liittymisestä aluerekisteriin.
Hallintojohtajan päätösesitys:

Päätös:

-

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen
ja asian valmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedoksi.

-

Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa Kouvolan seurakuntayhtymän
keskusrekisteristä vastaavan rekisteripäällikkö Sirpa Sirénin vetämään ja
valmistelemaan kirkonkirjojenpidon alueellista organisointia
projektityöryhmässä Kouvolan seurakuntayhtymän osalta.
-

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kirkkohallituksen täysistunnon linjauksen ja asian valmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedoksi.

-

Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteristä vastaavan rekisteripäällikkö Sirpa Sirénin vetämään ja
valmistelemaan kirkonkirjojenpidon alueellista organisointia projektityöryhmässä Kouvolan seurakuntayhtymän osalta.
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§ 102

Suorituslisäjärjestelmän käyttöönotto

Diaarinumero

DKOU/163/01.02.00/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018–2020 on sovittu, että yleiseen
palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (hava) poistuu
31.12.2019 ja sen tilalle tulee 1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä.
Suorituslisää koskevat määräykset ovat KirVESTES:n 26 §:ssä. Suorituslisän
käyttöönotosta tulee käydä evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen 2 §:n
mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut.
Suorituslisäjärjestelmän käyttöönoton täytäntöönpanoneuvottelut käytiin
27.9.2018. Täytäntöönpanoneuvotteluihin osallistuivat työnantajan edustajina
hallintojohtaja palkka-asiamiehenä ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
sekä pääsopijajärjestöjen luottamusmies Kirkon alat ry:stä, Kirkon alan unioni
ry:stä ja Julkisalan koulutettujen järjestö Juko ry:stä.
Suorituslisää koskevat sopimusmääräykset koskevat yleisen
palkkausjärjestelmän piirissä olevia viranhaltijoita/työntekijöitä 1.1.2020
lukien. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka
arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän
maksamisen edellytykset.
Suorituslisään käyttöön siirtyminen hava-seurakunnissa:
Siirtymävaiheessa havaa käyttäneen seurakunnan on selvitettävä havaan
käytetty rahamäärä vuonna 2019. Seurakunnan on tehtävä päätös tämän
rahamäärän käytöstä 1.1.2020 lukien seuraavia periaatteita noudattaen:
Jos seurakunta on käyttänyt hava-järjestelmäänsä ns. paikallista
järjestelyerää (1.4.2013, jonka suuruus oli 0,5 %), se on sisällytettävä
suorituslisiin 26 § 1 momentissa sanotun 1,1 %:n lisäksi.
Tämä merkitsee, että Kouvolan seurakuntayhtymässä suorituslisään tulee
käyttää 1,6 %, mikä tämän hetkisistä peruspalkoista on noin 110.000 euroa
ilman henkilösivukuluja.
Täytäntöönpanoneuvottelut 27.9.2018:
Suorituslisäjärjestelmän kuvaus:
Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijöille voidaan maksaa varsinaiseen
palkkaan kuuluvaa euromääräistä suorituslisää. Suorituslisää maksetaan
työntekijän työsuorituksen perusteella tarkoitukseen osoitettujen varojen
puitteissa.
Suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta
ja suorituslisän maksamisesta päättää työnantaja. Suorituslisä on osa
kannustavaa palkkausta ja se perustuu työntekijälle asetettuihin tavoitteisiin ja
työnantajan tekemään työsuorituksen arviointiin. Suorituslisää maksettaessa
on eri viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti.
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Arviointikriteerit:
a) Työssä suoriutuminen, painoarvo 60 %
b) Työyhteisötaidot painoarvo 40 %
Suoritustasot:
a) Odotukset alittava suoritustaso
b) Odotuksen mukainen hyvä suoritustaso
c) Odotukset ylittävä suoritustaso
Arviointijakso:
Arviointijakso vakinaiselle henkilöstölle on yksi vuosi, joka alkaa 1.11. ja
päättyy 31.10.
Alle vuoden mittaisen palvelussuhteen arviointijaksona voidaan käyttää
palvelussuhteen kestoa.
Seurakuntayhtymän määräaikaisten kausityöntekijöiden ja sijaisten oikeus
suorituslisään arvioidaan ja maksetaan kertasuorituksena palvelussuhteen
päättyessä. Kertasuoritusta voidaan soveltaa vain sellaisiin määräaikaisiin
palvelussuhteisiin, jotka kestävät vähintään 4 kuukautta.
Arviointijakson pituus voidaan asettaa vuotta pidemmäksi tai lyhyemmäksi
esimerkiksi silloin, kun
- on kyse uudesta työntekijästä
- on kyse määräaikaisesta työntekijästä (kausityöntekijä, sijainen), jonka
palvelussuhde kestää vähintään 4 kuukautta
- on kyse työntekijästä, joka on ollut pitkällä työvapaalla
- työntekijän peruspalkkaa tarkistetaan tehtävää koskevan olennaisen
muutoksen johdosta
- työntekijä siirtyy uuteen tehtävään
- on kyse seurakuntarakenteen muuttamisesta
Kehitys- ja arviointikeskustelut:
Kehitys- ja arviointikeskustelut työyksiköissä käydään vuosittain lokakuun
loppuun mennessä.
Kehityskeskustelu sisältää sekä keskustelun päättyneestä arviointijaksosta
että tavoitteiden asettamisen uudelle arviointijaksolle. Tavoitteet voivat pysyä
ennallaan tai poiketa aiemmasta arviointijaksosta sen mukaan, miten työn
tavoitteet ja painopisteet seurakunnassa muuttuvat esimerkiksi toiminta- ja
taloussuunnitelman muutosten tai työntekijän työtehtävien muuttumisen
vuoksi.
Arvioinnin suorittaa työntekijän esimies ja arvioinnin tulee noudattaa
seurakuntayhtymässä päätettyjä arviointikriteereitä ja arviointitasoja. Arviointi
suoritetaan kirjallisesti hyväksyttyyn arviointilomakkeeseen.
Arvioinnin jälkeen esimies antaa työntekijälle palautteen hänen
työsuorituksestaan. Kehityskeskustelussa ei vielä kuitenkaan tehdä päätöstä
siitä, maksetaanko työntekijälle suorituslisää.
Päätöksenteko:
Esimiesten tekemät arvioinnit kootaan henkilöstö- ja talouspalveluihin erillisellä
koontilomakkeella. Suorituslisän jakautuminen työyksiköittäin ja
ammattiryhmittäin käsitellään hallinnon johdossa. Jos havaitaan, että arviointi
ei esimiestasolla ole toteutunut tasapuolisesti, se voi palauttaa tarpeellisilta
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osin arvioinnin uudelleen suoritettavaksi. Johdon käsittelyn jälkeen päätöksen
suorituslisän saajista tekee henkilöstöpalvelun johtokunta.
Vakinaisen henkilöstön osalta päätöksenteko tapahtuu marraskuussa. Tieto
suorituslisän saajista on oltava valmiina marraskuun loppuun mennessä.
Suorituslisän maksaminen:
Päätös suorituslisiin käytettävistä varoista tehdään seurakuntayhtymässä
vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Talousarviota suunniteltaessa tulee varautua myös määräaikaisten
kausityöntekijöiden ja sijaisten suorituslisiin.
Suorituslisä on määräaikainen. Sitä maksetaan työntekijälle arviointijaksoa
seuraavan kalenterivuoden ajan kuukausittain. Vuosittain tehdään uusi päätös
suorituslisiin käytettävästä euromäärästä sekä suorituslisän saajista.
Kouvolan seurakuntayhtymässä suorituslisiin käytettävä summa on 1,6
prosenttia yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön
peruspalkkojen yhteismäärästä, johon kuuluvat seuraavat ryhmät:
- virkasuhteisten palkat
- työsuhteiset kuukausipalkat
- em. sijaisuudet, jos vähintään 4 kk palvelussuhde
- hautaustoimen palkat joissa vähintään 4 kk palvelussuhde
Kouvolan seurakuntayhtymässä aikaisemmin harkinnanvaraiseen
palkanosaan käytetyt varat poistuvat.
Suoristuslisä on varsinaista palkkaa ja otetaan huomioon lomapalkassa ja
lomarahassa. Suorituslisää ei koroteta yleiskorotuksen yhteydessä, ellei siitä
ole nimenomaan sovittu KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjassa.
Suorituslisäjärjestelmän arviointi:
Suorituslisäjärjestelmä on voimassa toistaiseksi.
Suorituslisiin varatun määrärahan käyttöä sekä sen jakautumista
yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti eri henkilöstöryhmien ja työntekijöiden
kesken seurataan ja tarkastellaan vuosittain hallinnon johdossa,
luottamusmiesten kanssa paikallisneuvottelussa ja henkilöstöpalvelun
johtokunnassa.
Suorituslisäjärjestelmän muuttaminen edellyttää täytäntöönpanoneuvotteluja.
Mahdollinen muutos voi tulla voimaan vasta arviointijakson päätyttyä. Kesken
arviointijaksoa muutoksia ei voi tehdä.
Siirtymäkauden aikataulu Kouvolan seurakuntayhtymässä:
Syyskuu 2018
Suorituslisäjärjestelmän valmistelu ja
täytäntöönpanoneuvottelut pääluottamusmiesten
kanssa
Syyskuu 2018

Valmistelu tiedoksi laajennetussa työneuvottelussa
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8.10.2018

Päätös Kouvolan seurakuntayhtymässä
noudatettavasta suorituslisäjärjestelmästä
henkilöstöpalvelun johtokunnassa

Lokakuu 2018

Henkilökunnan informointi suorituslisäjärjestelmästä,
arviointiperusteista ja suoritustasoista
- esimiesten koulutukset ja info
työntekijäkokouksissa
- materiaalia seurakuntayhtymän Y-kansiossa:
kehittäminen ja koulutus
- sähköpostilla perustietoa kaikille työntekijöille

Loka-joulukuu 2018
Kehityskeskustelut ja tavoitteiden asettaminen tulevalle arviointijaksolle
Elo-lokakuu 2019

Päätös suorituslisiin käytettävistä varoista ja
varautuminen talousarviossa

Syys-lokakuu 2019

Kehitys- ja arviointikeskustelut, tavoitteiden
asettaminen tulevalle arviointijaksolle

Marraskuu 2019

Päätöksenteko suorituslisien euromääristä ja saajista.
Hallinnon johto, henkilöstöpalvelun johtokunta

1.1.2020

Suorituslisien maksaminen alkaa.

Huhti-kesäkuu 2020

Kausityöntekijöiden kehitys- ja tavoitekeskustelut heti
työhön tultua

Touko-kesäkuu 2020

Suorituslisäjärjestelmän arviointi ja seuranta
hallinnossa, paikallisneuvottelussa ja
henkilöstöpalvelun johtokunnassa

Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti 8.10.2018, että suorituslisäjärjestelmä
otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen täytäntöönpanoneuvotteluissa sovitulla
tavalla ja hyväksyi prosessissa käytettävät lomakkeet ja ohjeet
(suorituslisäjärjestelmän kirjallinen kuvaus, suorituslisäjärjestelmän
arviointikriteerien ja suoritustasojen kuvaus, kehitys- ja
tavoitekeskustelulomake ja työsuorituksen arviointilomake).
Henkilöstöpalvelun johtokunta päätti lähettää suorituslisäjärjestelmän
käyttöönottopäätöksen yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen henkilöstöpalvelun johtokunnan päätöksen suorituslisäjärjestelmän käyttöönotosta 1.1.2020 alkaen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen henkilöstöpalvelun johtokunnan päätöksen suorituslisäjärjestelmän käyttöönotosta 1.1.2020 alkaen.
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§ 103

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Diaarinumero

DKOU/164/01.00.00/2018

Valmistelija

Henkilöstöpalvelun johtokunta 8.10.2018/Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat 14.5.2018 hyväksyneet hyvää käytöstä
koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.
Yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan 10.9.2018 suositusta ja valmisteli
toimintaohjeet Kirkon pääsopijapuolten laatimien mallien pohjalta. Sitoumus
hyvään käytökseen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten,
tukevat työnantajaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamista.
Seurakuntatyönantajia sitoo kaikkien muiden työnantajien lailla lakisääteinen
vastuu työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työnantajan on myös
ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tapauksien
selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.
Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä on
laadittu tukemaan työpaikkoja. Ne myös muistuttavat siitä, että hyvä
työkulttuuri ei synny ilman tietoisia toimia eikä hyvä työkulttuuri ole kirkonkaan
työpaikoilla itsestäänselvyys.
Jotta hyvä käytös on osa työpaikan arjen todellisuutta, työpaikalla on käytävä
jatkuvasti keskustelua hyvästä työkulttuurista ja käyttäytymistä ohjaavista
arvoista sekä laadittava arjen toimintaa ohjaavia pelisääntöjä ja seurattava
niiden noudattamista. Ilmapiiri on tärkeä rakentaa sellaiseksi, että keskustelu
on avointa ja rakentavaa. Yhteinen keskustelu vaikeistakin asioista lisää
keskinäistä luottamusta. Luottamuksen ilmapiirissä perustehtävän hoitaminen
sujuu paremmin, mikä näkyy seurakuntalaisiin, yhteistyökumppaneihin ja
erilaisiin muihin asiakkaisiin asti.
Hyvän käytöksen edistämisessä kaikilla seurakuntayhtymän/seurakuntien
toimijoilla on oma roolinsa. Eri tahojen tulee myös toimia yhteistyössä
parhaan tuloksen aikaan saamiseksi. Yhteistyötoimikunnalla on tärkeä rooli
vuoropuhelun edistämisessä ja yhteisessä valmistelussa.
Hyvä työkulttuuria koskeva sitoumus ja työpaikan ristiriitatilanteita koskevat
toimintaohjeet toteutuvat vasta, kun jokainen työntekijä tuntee niiden sisällön,
ymmärtää niistä saatavan hyödyn ja tietää, mitä häneltä niiden suhteen
odotetaan.
Henkilöstöpalvelun johtokunta, 8.10.2018, § 74 hyväksyi liitteenä 6 olevan
sopimuksen hyvään käytökseen sitoutumisesta Kouvolan
seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa sekä toimintaohjeet työpaikan
ristiriitatilanteita varten ja lähettää edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle
tiedoksi.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen henkilöstöpalvelun
johtokunnan hyväksymän sopimuksen hyvään käytökseen sitoutumisesta
Kouvolan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa sekä toimintaohjeet
työpaikan ristiriitatilanteita varten. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää edelleen
sopimuksen Kouvolan seurakuntien seurakuntaneuvostoille ja yhtymän
johtaville viranhaltijoille tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen henkilöstöpalvelun johtokunnan
hyväksymän sopimuksen hyvään käytökseen sitoutumisesta Kouvolan
seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa sekä toimintaohjeet työpaikan
ristiriitatilanteita varten. Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää edelleen
sopimuksen Kouvolan seurakuntien seurakuntaneuvostoille ja yhtymän
johtaville viranhaltijoille tiedoksi.
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§ 104

Kevään 2019 kokouspäivät

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
KJ 9:1 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja
paikan. Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi kevätkaudella
2019:
Kokoukset pidetään klo 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Salissa.
Päivämäärät ovat seuraavat:
to 3.1.2019 (nykyinen yhteinen kirkkoneuvosto)
to 31.1.2019 (uusi yhteinen kirkkoneuvosto)
to 22.2.2018
to 28.3.2018
to 25.4.2018
to 23.5.2018.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät to 17.1.2019 ja to 13.6.2019.

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

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokousaikataulun esitetyn mukaisesti ja
merkitsee yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät tiedoksi.
Kokouspäivät:
to 3.1.2019 (nykyinen yhteinen kirkkoneuvosto)
to 31.1.2019 (uusi yhteinen kirkkoneuvosto)
to 22.2.2018
to 28.3.2018
to 25.4.2018
to 23.5.2018.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät to 17.1.2019 ja to 13.6.2019.
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§ 105

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 15.9. – 22.10.2018 on
liitteenä 7.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee esitetyn päätösluettelon tiedokseen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi esitetyn päätösluettelon tiedokseen.
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§ 106

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§ 107

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 108

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.20 ja toteaa, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan pykälässä 109.

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 1.11.2018

JUHA VAINIO

PÄIVI AINALI

Juha Vainio

Päivi Ainali

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 2.11. – 15.11.2018.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 23.10. – 15.11.2018.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 109

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

94,98,102,103,105,106,107,108

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

95,96,97,99,100,101,104

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
60.000 € (tavarat ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennusurakat) sekä 500.000 € (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.

