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§ 68

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas avaa kokouksen pitämänsä
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, aakkosjärjestys,
mukaisesti tarkastajat olisivat Juha Vainio ja Hannele Viljakainen.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha Vainio ja Hannele Viljakainen.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 26.4.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Vainio ja Hannele Viljakainen.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi hyväksyttiin perjantai 26.4.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.

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

Päätösesitys hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
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§ 69

Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2020–2022

Diaarinumero

DKOU/61/02.00.01/2019

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö, p. 044 435 9392

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
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.
Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 2020–2022. Kehittäminen kattaa
koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen. Henkilöstöpalvelut antavat
tarkemman ohjeistuksen työaloille.

Pöytäkirja

5/2019

4

25.04.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
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 2020 sekä
suunnitelman vuosille 2021–2022. Tarvittaessa talouspalvelut antaa tarkentavia
ohjeita talousarvion laadintaan.
Vastuukatteet
Pääluokkien ja seurakuntien vastuukatteet vuodelle 2020 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 2020.
• Elokuu: Yhtymän työalojen tiedot talouspalveluihin 30.8. mennessä. Aikataulu on
sitova kaikille työmuodoille.
• Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 5.9. mennessä
o Talouspalvelut kokoaa saamansa aineiston yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi
talousarvioksi ja kolmivuotissuunnitelmaksi ja neuvottelee tarvittaessa seurakuntien
ja toimintayksiköiden kanssa tarpeellisiksi katsomistaan muutoksista eri ehdotuksiin.
• 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).
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Hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja toiminta- ja
taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2020–2022.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy käyttötalousosan sitovuustason vastuukatteen
mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet talousarviovuodelle 2020.
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 2020–2022.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi käyttötalousosan sitovuustason vastuukatteen
mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vastuukatteet talousarviovuodelle 2020.
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”

Pöytäkirjaan merkitään, että Kouvolan seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdsröm poistui
kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.35.
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§ 70 Talousarvionmuutos vuodelle 2019 Sippolan seurakuntatalon purkamista ja tilapäisen wctilan hankintaa varten
Diaarinumero

DKOU/62/02.00.01/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö, p 040 065 0981/Tuomas Rimpiläinen,
talouspäällikkö, p. 044 435 9392

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2018 talousarvion vuodelle 2019.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 21.2.2019, § 47:
1. ettei Sippolan seurakuntataloa korjata, vaan talo puretaan,
2. että wc-tilat korvataan toistaiseksi siirrettävällä lämpimällä wc-tilalla.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella
hankeselvitykset sekä uudisrakennuksesta että kirkkotilojen muokkaamisesta.
Yhteinen kirkkoneuvoston nimesi ohjausryhmään luottamushenkilöistä Anna Hellbergin,
Matti Paakalan ja Erkki Jalon sekä Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Eija Murron,
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon ja kiinteistökehityssuunnittelija Edla Mäkelän. Yhteinen
kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Matti Paakalan.
Vuoden 2019 talousarviossa ei ole varattu rahaa Sippolan seurakuntatalon purkamiseen
eikä wc-tilan hankintaan.
Sippolan seurakuntatalossa on tehty asbestikartoitus ja sieltä löytyi asbestia.
Seurakuntatalon irtaimistosta osa joudutaan viemään jäteasemalle ja osa kalusteista
puhdistetaan uudelleenkäyttöä varten. Sippolan seurakuntatalon ulkoseinässä on
sankarivainajien muistolaatat (8 kpl) ja sisällä Mannerheim-ristin ritareiden muistotaulu.
Lisäksi sisällä on vitriinissä vanha raamattu. Nämä kaikki tulee siirtää muualle, esimerkiksi
Sippolan kirkkoon, ennen rakennuksen purkamista. Arvioidut purkukustannukset yhteensä
ovat 130.000 euroa.
WC-tilat korvataan tilapäisellä siirrettävällä lämpimällä wc-tilalla, joka liitetään vesi- ja
viemäriverkostoon. WC-tilaan tulee myös sähköliitäntä. WC-tila vaatii perustukset ja
maisemoinnin ympäristöön sopivaksi. Hanke, jonka suuruus on 40.000 euroa, toteutetaan
investointina jo päätetyn investointiosan loppusummaa muuttamatta.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
talousarvionmuutoksen, jonka vaikutus käyttötalousosaan on 130.000 euroa. WC-hanke
merkitään investointiosaan ilman osan euromääräisiä muutoksia. Talousarvonmuutoksen
vaikutus talousarvion tuloslaskelmaosaan on alijäämän kasvaminen 130.000 eurolla
340.500 euroon.
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Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja esittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
talousarvionmuutoksen, jonka vaikutus käyttötalousosaan on 130.000 euroa. WC-hanke
merkitään investointiosaan ilman osan euromääräisiä muutoksia. Talousarvonmuutoksen
vaikutus talousarvion tuloslaskelmaosaan on alijäämän kasvaminen 130.000 eurolla
340.500 euroon.
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§ 72

Valkealan diakoniarahaston sääntö

Diaarinumero

DKOU/158/02.05.03/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen/Valkealan seurakuntaneuvosto 7.11.2018, § 63/
Merja Larvi, vt. kirkkoherra

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Valkealan seurakuntaneuvosto 7.11.2018, § 63
Valkealan diakoniarahaston varat muodostuvat pääosin testamentti- ja muista
lahjoituksista. Lahjoittaja on toivonut lahjoituksensa auttavan seurakunnassa
tapahtuvaa työtä. Rahaston käyttörajoitukset ovat muodostuneet esteeksi lahjoittajan
tahdon toteutumiselle ja lahjoitusten vaikuttavuus on pienentynyt. Viime vuosien
sijoitustuotot rahastolle ovat olleet takavuosia pienempiä.
Diakoniarahastolle ei ole aikaisemmin laadittu sääntöjä ollenkaan. Valkealan
seurakuntaneuvosto hyväksyi talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen laatimat, liitteenä 2
olevat säännöt.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Valkealan seurakuntaneuvoston, 7.11.2018,
§ 63, hyväksymän Valkealan diakoniarahaston säännön ja esittää sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Valkealan seurakuntaneuvoston, 7.11.2018,
§ 63, hyväksymän Valkealan diakoniarahaston säännön ja esittää sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
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§ 73

Tapani Rautasuon rahaston sääntömuutos

Diaarinumero

DKOU/158/02.05.03/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen/Kuusankosken seurakuntaneuvosto 15.11., § 56,
/Kimmo Ylikangas, kirkkoherra

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kuusankosken seurakuntaneuvosto 15.11.2018, § 56
Kuusankosken seurakuntaneuvosto hyväksyi talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen
laatiman Tapani Rautasuon -rahastosäännön (liite 3) päivityksen ja lähettää sen
yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kuusankosken seurakuntaneuvoston, 15.11.2018,
§ 56, päättämät sääntöjen päivitykset ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kuusankosken seurakuntaneuvoston, 15.11.2018,
§ 56, päättämät sääntöjen päivitykset ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
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§ 74

Jaalan lapsi- ja nuorisotyön rahaston lakkauttaminen

Diaarinumero

DKOU/158/02.05.03/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen/Jaalan kappelineuvosto 6.11.2018, § 7/Kuusankosken
seurakuntaneuvosto 3.12.2018, § 69/Kimmo Ylikangas, kirkkoherra

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kuusankosken seurakuntaneuvosto 3.12.2018, § 69
Jaalan kappelineuvosto, 7.11.2018, § 7 esittää Jaalan lapsi- ja nuorisotyön rahaston
lakkauttamista ja rahaston jäljellä olevien varojen käyttämistä Jaalan
kappeliseurakunnan lapsi- ja nuorisotyön hyväksi.
Perusteluna Kouvolan seurakuntayhtymän talouspalveluiden suositus, että säännön
tarkistuksen sijaan käytetään rahaston jäljellä olevat 501,82 euroa johonkin hankintaan
Jaalan lapsi- ja varhaisnuorisotyön hyväksi ja valmistellaan säännön lakkauttamisesitys
kirkkoneuvostoon, koska summa on sen verran pieni eikä rahaston tilillä ole ollut
käyttöä viime tilikautena.
Jaalan lapsi- ja nuorisotyönrahaston sääntöjen viimeinen kohta on:
”Rahaston pääoman käyttötarkoitus, jos tämän säännön mukainen toiminta on

mahdotonta tai tarpeetonta
Kun tässä rahastosäännössä ilmaistu käyttötarkoitus tulee mahdottomaksi jäljellä
olevien varojen vähyyden takia, päättää seurakuntaneuvosto rahaston
lakkauttamisesta ja jäljellä olevien varojen käyttämisestä kappeliseurakunnan hyväksi.”
Kuusankosken seurakuntaneuvosto päättää osaltaan, että Jaalan lapsi- ja nuorisotyön
rahaston jäljellä olevat varat 501,82 euroa käytetään kappelineuvoston esityksen
mukaisesti Jaalan kappeliseurakunnan lapsi- ja nuorisotyön hyväksi ja että rahasto
lakkautetaan.
Seurakuntaneuvosto lähettää päätöksen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle
kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kuusankosken seurakuntaneuvoston, 3.12.2018,
§ 69, tekemän esityksen Jaalan lapsi- ja nuorisotyön rahaston lakkauttamisesta ja
esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää myös, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy, että
jäljellä olevat varat, 501,82 €, käytetään Jaalan lapsi- ja nuorisotyön hyväksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kuusankosken seurakuntaneuvoston, 3.12.2018,
§ 69, tekemän esityksen Jaalan lapsi- ja nuorisotyön rahaston lakkauttamisesta ja
esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää myös, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy, että
jäljellä olevat varat, 501,82 €, käytetään Jaalan lapsi- ja nuorisotyön hyväksi.
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§ 75

Irtisanoutumisilmoitus, seurakuntaemäntä

Diaarinumero

DKOU/59/01.01.03/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Seurakuntaemäntä Pirjo-Liisa Ikonen irtisanoutuu 1.8.2019 lukien eläkkeelle siirtymisen
johdosta Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntaemännän virasta 3.3.2019
allekirjoittamallaan ilmoituksella.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntaemäntä Pirjo-Liisa Ikosen, 3.3.2019,
jättämän ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään 1.8.2019 lukien, tiedokseen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi seurakuntaemäntä Pirjo-Liisa Ikosen, 3.3.2019,
jättämän ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestään 1.8.2019 lukien, tiedokseen.
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§ 76

Syksyn 2019 yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi syyskaudella 2019:
Kokoukset pidetään kello 17.00 torstaisin Kuusankosken seurakuntakeskuksen salissa.
Päivämäärät ovat seuraavat:
to 29.8.,
to 26.9.,
to 31.10. ja
to 28.11.2019.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä on to 12.12.2019.

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

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokousaikataulusta edellä esitetyn mukaisesti ja
merkitsi yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivän tiedoksi.
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§ 77

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja
koskevat päätösluettelot ajalta 19.3. – 15.4.2019 on
liitteenä 4.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja
yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 19.3.
– 15.4.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja
yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 19.3.
– 15.4.2019.

Pöytäkirja
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§ 78

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§ 79

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 80

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.10 ja toteaa, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan viimeisessä pykälässä.

Allekirjoitukset
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 26.4.2019
JUHA VAINIO
Juha Vainio

HANNELE VILJAKAINEN
Hannele Viljakainen

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 29.4. – 13.5.2019.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 18.4. – 13.5.2019.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Pöytäkirja
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§ 81

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

68,69,70,7172,73,74,75,77,78,79,80

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

76

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
Pöytäkirjan pykälät

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

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
029 56 42501
029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

Pöytäkirja

5/2019

20

25.04.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

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

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta.
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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 €

