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§ 22

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avasi kokouksen
Anjalankosken kirkkoherra Eija Murron pitämän alkuhartauden jälkeen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä. Kutsu esityslistoineen on lähetettävä jäsenille vähintään viisi päivää
ennen kokousta. 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. Nimenhuudon yhteydessä paikalla oli 11
kirkkoneuvoston jäsentä, Mia Ylä-Outinen liittyi kokoukseen klo 17.12.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Antero Rossi ja Sakari Smeds.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antero Rossi ja Sakari Smeds.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 24.4.2020
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:

Päätösesityksen mukainen.

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:

Päätösesityksen mukainen.
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§ 23

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019

Diaarinumero

DKOU/47/02.00.02/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Tilinpäätös vuodelta 2019 toimintakertomuksineen on valmistunut. Liitteenä
on tilinpäätöksen sisältävä tasekirja (esityslistan mukana oleva erillinen
liite, Liite 1).
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös maalikuun loppuun mennessä
(KJ 15:5).
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja
toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätös sisältää
tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä talousarvion
toteumavertailun ja
toimintakertomuksen.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakuntayhtymän
toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kirkkojärjestyksen (KJ 15:5)
ja seurakuntayhtymän taloussäännön 22 §:n mukaan tilinpäätöksen
allekirjoittaa päätösvaltainen yhteinen kirkkoneuvosto ja hallinnosta ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava
viipymättä tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Taloussäännön 28 §:n mukaan
tilintarkastuskertomus on laadittava 15. toukokuuta mennessä.
Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös tilintarkastuskertomuksineen saatetaan
yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy
tilinpäätöksen kesäkuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa tulee
esittää selvitys toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista ja niiden
toteutumisesta. Toimintakertomuksessa tulee myös antaa tiedot sellaisista
toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista seikoista, joista ei saa selkoa
tuloslaskelmasta, taseesta tai tilinpäätöksen liitetiedoista (KJ 15:6).
Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2012
alkaen 1,6.
Toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 15,4 miljoonaa euroa, 41 927 euroa
edellisvuotta enemmän ja 103 000 euroa talousarviota enemmän.
Kirkollisveroa kertyi tilivuonna 256 euroa (v. 2018 248 euroa) jäsentä kohti.
Väkiluvun pienentyminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä. Kouvolan
seurakuntayhtymän väkiluku pieneni vuoden 2019 aikana 1509:lla (-2,4 %).
Jäsenmäärä vuoden vaihteessa oli 60 134. Kirkkoon kuulumisprosentti oli
73,2 % (84,6 % 31.12.2008).
Vuoden 2019 toimintatuotot olivat 3 355 872 euroa (v. 2018 3 640 t€) ja
toimintakulut 16 868 636 euroa (v. 2018 16 598 t€).
Toimintakuluista 19,9 % katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus
toimintakuluista oli 64,9 %. Toimintakate, eli se osa, joka jää käyttötalouden
nettokuluista katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla, oli 13 512 764 (v. 2018 12
958 t€).
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Vuosikate 2 352 676 euroa (v. 2018 2 166 t€) kattoi investoinnit (1 557 000
euroa). Yhtymällä ei ole lainaa. Vuosikate oli 1 295 000 euroa talousarviota
suurempi. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 2 085 t€.
Seurakuntayhtymän rahavarat kasvoivat tilivuonna 603 000 euroa. Tilikauden
tulos oli ylijäämäinen 267 210 euroa. Tilintarkastaja tekee
tilinpäätösmerkinnät allekirjoitettuun tasekirjaan.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän ja
hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019.
1. Yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja toteavat, koska tämä kokous
toteutetaan verkkokokouksena vallitsevan tilanteen, korona-epidemian
vuoksi, niin allekirjoitukset tilinpäätökseen tehdään tilanteen palauduttua
normaaliksi, Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2020.
Vakuutuksena tilinpäätöksen hyväksymisestä yhteisen kirkkoneuvoston
jäsenet ja hallintojohtaja laittavat hallinto.kouvola@evl.fi -sähköpostiin
hyväksymisilmoituksen, hallinto koostaa näistä tilintarkastajille sekä
pöytäkirjaan yhteenvedon.
2. Hyväksytty tilinpäätös, huomioiden kohta 1, luovutetaan tilintarkastajalle
lausuntoa varten.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2019
- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa
toimintakertomukseen sisältyvän esityksen
seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä
- hautainhoitorahaston ylijäämä 29 339,81 euroa
siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille
- yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden
myöntämisestä tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän ja
hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019.
1. Yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja totesivat, koska tämä kokous
toteutetaan verkkokokouksena vallitsevan tilanteen, korona-epidemian
vuoksi, niin allekirjoitukset tilinpäätökseen tehdään tilanteen palauduttua
normaaliksi, Kirkkohallituksen yleiskirje 11/2020.
Vakuutuksena tilinpäätöksen hyväksymisestä yhteisen kirkkoneuvoston
jäsenet ja hallintojohtaja laittavat hallinto.kouvola@evl.fi -sähköpostiin
hyväksymisilmoituksen, hallinto koostaa näistä tilintarkastajille sekä
pöytäkirjaan yhteenvedon.
2. Hyväksytty tilinpäätös, huomioiden kohta 1, luovutetaan tilintarkastajalle
lausuntoa varten.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
- yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen 2019
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-

yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa
toimintakertomukseen sisältyvän esityksen
seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä
hautainhoitorahaston ylijäämä 29 339,81 euroa
siirretään hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille
yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden
myöntämisestä tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.

Pöytäkirjaan merkitään, että Mia Ylä-Outinen liittyi kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17.12.
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§ 24

Henkilöstökertomus 2019

Diaarinumero

DKOU/50/00.01.02/2018

Valmistelija

Henkilöstöpalvelunjohtokunta 13.2.2020, § 6/ Tuomas Rimpiläinen,
talouspäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi
Henkilöstökertomus on henkilöstön tilaa kuvaava sanallinen ja tunnusluvuista
koostuva raportti ns. henkilöstötilinpäätös, jonka laatiminen seurakunnille ja
seurakuntayhtymille on vapaaehtoista. Tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa
eväitä työyhteisön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin
liittyvään päätöksentekoon. Tietojen avulla pyritään edistämään paitsi
henkilöstön, myös seurakuntien ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista
kehittämistä.
Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstökertomukseen on kerätty
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmästä henkilöstön rakennetta, tilaa ja
henkilöstöinvestointeja kuvaavia tunnuslukuja. Lisäksi on jonkin verran muita
omia laskelmia käytetty hyödyksi.
Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2019 oli 221,
joista paikallisseurakunnissa 112 työntekijää ja yhtymän toimintayksiköissä
109. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä
henkilötyövuosittain laskettuna oli 223,2. Lisäksi kausityössä oli 39,7
henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli
kertomusvuonna henkilöstöä kesä- ja kausityöntekijät mukaan lukien 262,9
henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet ovat edellisestä vuodesta tilanteen
31.12.2019 mukaan pienentyneet 3,6 henkilötyövuodella.
Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä naisia
oli 160 (72,0 %) ja miehiä 61 (28,0 %). Seurakuntayhtymän koko henkilöstön
keski-ikä oli vuoden lopussa 50 vuotta. Henkilöstöstä yli 45-vuotiaita oli 72
prosenttia ja yli 55-vuotiaita 41 prosenttia. Seuraavan kymmenen vuoden
aikana työntekijöistä yli 40 prosenttia saavuttaa alimman eläköitymisiän.
Henkilöstösuunnittelussa pyrittiin vastaamaan muuttuviin tilanteisiin ja
henkilökustannusten säästämiseen mm. hyödyntämällä eläköitymistä
tilannekohtaisesti.
Yli 10 vuotta palvelleita henkilöstöstä oli 119 työntekijää, joista 51 oli palvellut
yli 20 vuotta. Palvelussuhteen kestoon on laskettu palvelusaika
seurakuntayhtymässä ja ennen yhtymän perustamista yhtymän
seurakunnissa palveltu aika. Kouvolan alueen seurakunnissa ja
seurakuntayhtymässä henkilöstön liikkuvuus on ollut vähäistä.
Seurakuntayhtymän henkilöstöstä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut
22 prosenttia ja yli puolet, 58 prosenttia, on suorittanut vähintään alimman
korkea-asteen koulutuksen. Yksittäisistä koulutuksista eniten
seurakuntayhtymässä on keskiasteen koulutuksen (ylioppilastutkinto,
ammatillinen peruskoulutus, ammattitutkinnot) hankkineita, joita on 36
prosenttia.

Pöytäkirja

3/2020

6

23.04.2020
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
Työterveyshuollon sisältö on määritelty toimintasuunnitelmassa, jota
tarkastellaan vuosittain. Ennalta ehkäisevässä toiminnassa on tärkeää mm.
työstä ja työpaikasta johtuvien sairausriskien hallinta, työkyvyn sekä terveyden edistäminen työpaikkaselvitysten ja sairauspoissaolojen seurannan
avulla.
Kertomusvuonna sairaus- ja tapaturmapoissaolot olivat yhteensä 3314
kalenteripäivää koko yhtymässä, 12,6 päivää/henkilötyövuosi.
Ennaltaehkäisevä toiminta on erittäin tärkeää työkyvyn ja -terveyden
edistämisen kannalta. Ennaltaehkäisevään toimintaan seurakuntayhtymällä
on varhaisen tuen malli. Vastuu sekä puheeksi ottaminen on esimiehillä.
Joissakin tilanteissa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.
Henkilöstöhallinnon näkökulmasta katsottuna seurakuntien ja yhtymän
henkilöstö on sitoutunutta. Luottamuksen ja yhteistyön rakentaminen yhtymän
ja seurakuntien välillä on vuosien mittaan kehittynyt. Yhdessä tekeminen ja
yhteinen tavoite auttavat jaksamaan nykypäivän haasteissa. Kehitys- ja
tavoitekeskustelut rohkaisevat työntekijöitä työsuorituksissa, kirkastavat
perustehtävää ja ovat osa johtamista organisaation tavoitteisiin.
Henkilöstökulut alittuivat toimintavuonna 2,9 prosenttia talousarvioon 2019 ja
ylittyivät 1,9 prosenttia tilinpäätökseen 2018 verrattuna. Alitus johtui osin siitä,
että henkilösivukulut oli budjetoitu suuremmiksi sekä virkoja ja tehtäviä
jätettiin täyttämättä tai täytettiin viiveellä. Sairausloman sijaisia ei palkattu
herkästi vaan pyrittiin selviytymään ja joustamaan. Lisäksi osa henkilöstöstä
vaihtoi lomarahan vapaaksi. Säästöt henkilöstökuluissa talousarvioon
verrattuna olivat toimintavuonna yhteensä 328 750 euroa.
Hautainhoitorahaston henkilöstökulut eivät sisälly laskelmaan. (Luvut
tilinpäätösvalmistelun 3.2.2020 mukaisesti.)
Henkilöstökulut

Ta 2019

Tp 2019

Käyttö-%

Rahapalkat ja -palkkiot

-8 982 640

-8 885 767

98,9

Henkilösivukulut

-2 286 020

-2 136 098

93,4

0

81 956

0,0

Henk.menojen oikaisuerät
Henkilöstökulut

-11 268 660 -10 939 910 97,1

Vuodelta 2019 laadittu erillinen henkilöstökertomus, liitteenä 2.
Henkilöstöpalvelun johtokunta kokouksessaan 13.2.2020, § 6 hyväksyi
vuodelta 2019 laaditun henkilökertomuksen (liite 2) ja esittää sen edelleen
yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen esitetyn
henkilöstökertomuksen vuodelta 2019 (liite 2) ja lähettää sen edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen esitetyn henkilöstökertomuksen
vuodelta 2019 (liite 2) ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
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§ 25

Sippolan seurakuntatalo, ohjausryhmän selvitys

Diaarinumero

DKOU/136/03.03.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 4.3.2020, § 18/kiinteistöpäällikkö
Jukka Reijo, jukka.reijo@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 4.3.2020, § 18:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019, § 69:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan 7.2.2019, § 14, esityksen
mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 21.2.2019, § 47,
1. ettei Sippolan seurakuntataloa ei korjata vaan talo puretaan,
2. 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.
Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmä laati uudisrakennuksen
tilaohjelman. Sen mukaan tarvitaan sali 70 henkilölle, keittiö, wc-tilat,
sosiaalitilat, naulakkotilat, toimistotila (toimii myös sakastina), siivoushuone ja
tekniset tilat. Salin tulee olla muunneltava monitoimitila myös pienryhmille ja
lapsille. Salitilojen korkeus tulee huomioida suunnittelussa. Lämmitysmuoto
on huomioitava. Rakennus voisi olla puurakenteinen (sekä runko että
verhoilu) ja harjakattoinen, räystäät vähintään 50 cm.
Tilaohjelman pohjalta arkkitehti Kari Mustonen suunnitteli uudisrakennuksen
luonnokset. Asemapiirros, pohjapiirustus, julkisivut (2 kpl) ja leikkaus ovat
liitteinä 10a-e. Kaisu Metsärinne laski kustannusarvion (tavoitehinta-arvio)
sekä asuntotasoisena (liite 11) että toimistotasoisena (liite 12).
Asuntotasoisena kustannusarvio on 1.185.000 € (sis. alv) ja toimistotasoisena
1.199.000 € (sis. alv). Asuntotasoisessa rakenteet ovat puurunkoiset ja
julkisivu puuverhous. Toisessa rakennusmateriaalien laatu ja kestävyys on
toimistorakennuksen tasoa, mikä nostaa kustannuksia rakennusteknisissä
töissä melko vähän. Kustannusarvioissa ei ole huomioitu nykyisen
seurakuntatalon purkua eikä vesi-, viemäri- ja sähköliittymille ole laskettu
lisäkustannuksia. Pihan muokkausta on laskettu 500 m2 eli lähinnä
rakennuksen ympäristö.
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Edla Mäkelä laati tilavaraushahmotelman kirkkotilojen muutoksista (liite 13).
Kirkkosalin takaosaan on hahmoteltu keittiö ja wc-tilat sekä toisen portaan
paikalle hissi. Toiselle parvelle tulisi kokoontumistilaa. Parvien etuosasta tulisi
toiset poistumistiet alas kirkkosaliin. Tämän pohjalta Kaisu Metsärinne on
laskenut karkean kustannusarvion (rakennusosa-arvio), joka on 722.000 €
(sis. alv), liite 14. Tähän on laskettu vesijohto ja viemäri keittiölle ja wc:lle
nykyisen seurakuntatalon putkista pihalta ja kirkon alla alapohjan alla
olevassa tilassa. Ilmanvaihdolle on laskettu joitain muutoksia eli keittiölle ja
wc:lle sekä parvella jotain muutoksia, koska kanavat ja päätelaitteet ovat
purettavassa parven porrastetussa lattiarakenteessa. Portaan ja hissin sekä
wc-tilojen alueelle on laskettu uusi alapohja. Poistumisportaat on laskettu
kevytrakenteisena nykyisen alapohjan varaan ja parven välipohjaan vain
pienet aukot. Kirkkosaliin on laskettu lähinnä uusien väliseinien maalausta ja
joitain paikkauksia muutosten takia. Uuden ulko-oven (pariovi) osalta
ulkoseinärakenteelle on laskettu jotain kustannuksia. Penkkien poisto on
oletettu olevan yksinkertaista eikä näin ollen vaadi isoja muutoksia tai
paikkauksia. Lämmitysmuoto säilyy nykyisellään.
Ohjausryhmä totesi, että pidemmällä tähtäimellä kirkon korjaus lisäisi kirkon
käyttöä. Tällä hetkellä kirkon esteettömyys ei ole kunnossa, näin saataisiin
ratkaistua myös tämä. Kirkon muutoksia ei tarvitse tehdä kaikkia kerralla,
vaan ne voisi tehdä osissa, jolloin kustannuksetkin jakautuvat useammalle
vuodelle. Kirkossa ei ole tällä hetkellä aputiloja (wc, keittiö) eikä parvelta toisia
poistumisteitä, mitkä jouduttaisiin mahdollisesti jossain vaiheessa joka
tapauksessa tekemään.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää selvitykset
uudisrakennuksesta ja kirkkotilojen muokkaamisesta yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Käsittely

Keskustelun jälkeen johtokunta päätti lisäksi esittää, että jatketaan kirkon
muutossuunnitelmien kehittämistä niin, että kirkkoa pystytään käyttämään
monipuolisemmin. Erillisen seurakuntatalon suunnittelua ei enää jatketa.

Päätös

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää selvitykset
uudisrakennuksesta ja kirkkotilojen muokkaamisesta yhteiselle
kirkkoneuvostolle. Keskustelun jälkeen johtokunta päätti lisäksi esittää, että
jatketaan kirkon muutossuunnitelmien kehittämistä niin, että kirkkoa pystytään
käyttämään monipuolisemmin. Erillisen seurakuntatalon suunnittelua ei enää
jatketa.

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2019, § 121:
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan 8.10.2019, § 69, esittämät hankeselvitykset uudisrakennuksesta
ja kirkkotilojen muokkaamisesta purettavan seurakuntatalon sijaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asian etenemisestä ottaen huomioon
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen.
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Käsittely kokouksessa:
Vilkkaan keskustelun aikana tehtiin kaksi päätösesityksestä poikkeavaa
muutosesitystä:
1. Valtuutettu Sakari Smeds teki päätösesityksestä poikkeavan
muutosesityksen: ”Esitän hankkeen uudelleenvalmistelua.
Jatkovalmistelun yhteydessä tulee selvittää mm.
uudisrakentamisvaihtoehdon osalta kustannuksiltaan edullisimmat
vaihtoehdot ja tilojen vuokrausmahdollisuudet”, kokouksen
puheenjohtaja Jouko Leppänen kannatti esitettyä muutosesitystä.
Koska oli esitetty kannatettu muutosesitys, suoritettiin äänestys; ne,
jotka kannattivat hallintojohtajan tekemää päätösesitystä, äänestivät
JAA, ne, jotka kannattivat esitettyä muutosesitystä, äänestivät EI.
Äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 4: Hinkkanen Tero, Janhunen
Ritva, Vainio Juha ja Ylikangas Kimmo, EI-ääniä annettiin 5: Jaakkola
Alpo, Piepponen Kiia, Rossi Antero, Smeds Sakari ja Leppänen Jouko,
äänestyksessä TYHJÄn äänen antoi Hannele Viljakainen. Kokouksen
päätöksenä kannatettu muutosesitys tuli voimaan äänin 5 – 4.
2. Valtuutettu Alpo Jaakkola teki päätösesityksestä poikkeavan
muutosesityksen: ”Yhtyeinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan 8.10.2019, § 69, esittämät
hankeselvitykset uudisrakennuksesta ja kirkkotilojen muokkaamisesta
seurakuntatalon sijaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
Sippolan kirkon muutossuunnitelmien kehittämistä jatketaan. Erillisen
seurakuntalon suunnittelua jatketaan, jos tilavarausohjelman mukaisia
kirkkotilan muutoksia ei voida toteuttaa kustannusten huomattavan
nousun, viranomaislupien epäämisen tai jonkin muun syyn takia”.
Muutosesitystä ei kannatettu.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänin 5 – 4, että kannatetun Sakari Smedsin
tekemän muutosesityksen mukaisesti hanke laitetaan uudelleenvalmisteluun,
jossa jatkovalmistelun yhteydessä tulee selvittää mm.
uudisrakentamisvaihtoehdon osalta kustannuksiltaan edullisimmat
vaihtoehdot ja tilojen vuokrausmahdollisuudet.

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 19.11.2019, § 89:
Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päättää, että Sippolan ohjausryhmä
jatkaa valmistelua yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen ohjeistuksen
mukaisesti.
Päätös

Keskustelun jälkeen kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti, että
Sippolan ohjausryhmä jatkaa valmistelua yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen
ohjeistuksen mukaisesti niin, että selvitys on kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan käsittelyssä helmikuussa 2020.
Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa ja totesi, että vaihtoehtoina on nyt
uudisrakennus tai kirkkotilojen muokkaaminen. Vuokratiloja on selvitetty
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Kouvolan kaupungilta, mm. Sippolakotia. Sopivia vuokratiloja kirkon
läheisyydestä ei löydy.
Edla Mäkelä laati uuden, Elomaan talon pohjalta tehdyn luonnoksen (liite 3),
jonka laajuus on 211 brm2. Luonnoksen pohjalta Kaisu Metsärinne on
laskenut kustannusarvion (liite 4), joka on 794.000 € (sis. alv). Arvio on
laskettu omakotitalon tasoisesti, iv-töihin on laskettu hieman enemmän.
Ohjausryhmä keskusteli myös kilpailuttamista talotehtailta, mutta totesi, ettei
se tässä vaiheessa ole mahdollista, sillä se vaatisi tarkat
materiaalisuunnitelmat julkisiin tiloihin sopivilla materiaaleilla, jotta saataisiin
vertailukelpoiset tarjoukset.
Ohjausryhmä keskusteli kirkkotilojen muokkaamisesta. Pari penkkiriviä voisi
ottaa kirkkosalin takaa pois, jotta saataisiin lisää kokoontumistilaa.
Kiinteistöpalvelut selvittää asiaa lvi-suunnittelijan kanssa, sillä penkkien alla
kulkee lämmityspatterit.
Kirkon kattoremonttiin on varattu määräraha tälle vuodelle. Kirkon energia- ja
ilmastostrategian tavoitteisiin sitoutuneena kirkon öljylämmityksestä tulisi
päästä eroon lähivuosina. Kirkon esteettömyyttä tulisi myös parantaa
sisäänkäynnin osalta. Myös wc-tilat ja keittiö kirkon sisällä palvelisivat käyttöä
paremmin. Kirkon tilojen kehittäminen yhteisön keskukseksi tukeutuu Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon julkaisuun nro 78 ”Saman katon alle”.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys 4.3.2020, § 18
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää selvitykset uudisrakennuksen
vaihtoehdoista ja kirkkotilojen muokkaamisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Käsittely

Ohjausryhmän jäseneltä saatiin juuri ennen kokousta kustannusarvio
Kastellilta. Siinä pohjana on käytetty Kastellin laatimaa luonnosta, 198 m2,
joka on liitteenä 5. Kustannukset jakautuvat liitteen 6 mukaisesti
talopakettiin, lvi-, sähkö- ja muihin rakennustöihin, arvio yhteensä 222.000 €
(sis. alv). Lisäksi tulee sisustus ja kalustus 60 – 75.000 €. Hinnasta puuttuu
mm. suunnittelijat, vastaavat työnjohtajat, maa- ja täyttötyöt sekä vesi-,
viemäri- ja sähköliittymät liitteessä 5 olevan luettelon mukaisesti. Yleisesti
ottaen pelkän talopaketin hinta voidaan kertoa 3:lla tai 4:llä, jotta saadaan
hankkeen lopullinen hinta. Näin ollen tämän vaihtoehdon hinta-arvio olisi n.
500.000 € (sis. alv).

Päätös

Asiasta käydyn laajan keskustelun jälkeen johtokunta yksimielisesti päätti
antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle tämän pyytämät selvitykset
uudisrakennuksen vaihtoehdoista ja kirkkotilojen muokkaamisesta. Lisäksi
johtokunta yksimielisesti esittää, että seurakuntayhtymä jatkaa kirkon
muutossuunnitelmien kehittämistä tavoitteena kirkkorakennuksen nykyistä
monipuolisempi käyttö ja että seurakuntayhtymä ei enää jatka erillisen
seurakuntatalon suunnittelua. Johtokunta korostaa esityksessään sitä, että
kehittämistyön onnistumisen edellytyksenä on tiivis yhteistyö Sippolan alueen
seurakuntalaisten ja asukkaiden kanssa. Johtokunta on osaltaan valmis
osallistumaan Sippolassa järjestettäviin, asiaa koskeviin keskustelu- ja
kuulemistilaisuuksiin.

Pöytäkirja

3/2020

11

23.04.2020
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
Johtokunnan perusteena päätösesitykselle edellä mainitun lisäksi on
seurakuntayhtymän kiinteistömassan entistä monipuolisempi, mutta samalla
entistä kustannustehokkaampi kyky ja mahdollisuus palvella seurakuntalaisia
myös tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä johtokunta korostaa myös niitä
näkemyksiä, joita Kirkkohallituksen ”Saman katon alle” kirkkotilatyöryhmän
vastikään julkaistussa mietinnössä esitetään kirkkotilojen kehittämisestä
yhteisöjen keskuksiksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen pyytämänsä selvitykset
uudisrakennuksen vaihtoehdoista ja kirkkotilojen muokkaamisesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee ja tekee päätöksen kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan, 4.3.2020, § 18, yksimielisestä esityksestä:
seurakuntayhtymä jatkaa kirkon muutossuunnitelmien kehittämistä
tavoitteena kirkkorakennuksen nykyistä monipuolisempi käyttö ja että
seurakuntayhtymä ei enää jatka erillisen seurakuntatalon suunnittelua.
Käsittely kokouksessa: Puheenjohtaja totesi pykälän käsittelyn alussa, että yhteiselle
kirkkoneuvostolle on toimitettu tämän pykälän asiaan liittyvä kansalaisadressi,
jonka on allekirjoittanut 282 henkilöä, adressi on tämän kokouksen
Ilmoitusasioissa.
Yleiskeskustelun alussa puheenvuoronsa yhteydessä Alpo Jaakkola teki
pohjaesityksestä poikkeavan esityksen: ’Yhteinen kirkkoneuvosto päättää,
että Sippolan tilakysymykset lähetetään uuteen valmisteluun,
uudelleenvalmistelussa huomioidaan seuraavat asiat:
- uudesta valmistelusta halutaan vertailukelpoiset tiedot sekä uuden pienen
srk-talon rakennuskustannuksista että kirkon muutostöiden
kustannuksista; nyt vertailu on vaikeaa, koska kirkon muutostöiden
kustannuksista ei ole riittävästi tietoa
- uusi valmistelu antaa mahdollisuuden siihen, että pystytään järjestämään
seurakuntalaisten kuulemistilaisuus ennen YKN:n päätöstä, yleisen
tilaisuuden järjestäminen erittäin tärkeää
- edellytetään, että kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunnalta saadaan
syksyn 2020 aikana YKN:oon uuden valmistelun tulokset
- Sippolan tilakysymyksistä päätetään vasta, kun on mahdollista järjestää
läsnäolokokous.’
Alpo Jaakkolan esitystä kannattivat Hannele Viljakainen, Sakari Smeds ja
Jouko Leppänen puheenvuorojensa yhteydessä.
Koska oli jätetty esittelijän pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu
muutosesitys, puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys,
jossa ne, jotka kannattavat esittelijän tekemää pohjaesitystä, lausuvat
nimenhuutoäänestyksessä JAA, ne, jotka kannattavat esitettyä
muutosesitystä, lausuvat EI. Kokous hyväksyi puheenjohtajan esittämän
äänestystavan.
Suoritetussa äänestyksessä JAA-äänen antoi Ylikangas Kimmo, EI-ääniä
antoivat Brownie Marjo, Hinkkanen Tero, Jaakkola Alpo, Janhunen Ritva,
Piepponen Kiia, Rossi Antero, Smeds Sakari, Vainio Juha, Viljakainen
Hannele, Ylä-Outinen Mia, Leppänen Jouko, yhteensä 11 EI-ääntä.
Äänestyksen tuloksena todetaan, että Alpo Jaakkolan kannatettu
muutosesitys hyväksyttiin äänin 1 – 11.
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Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi äänin 1 – 11, että Alpo Jaakkolan
kannatetun muutosesityksen mukaisesti Sippolan tilakysymykset lähetetään
uuteen valmisteluun, uudelleenvalmistelussa huomioidaan seuraavat asiat:
- uudesta valmistelusta halutaan vertailukelpoiset tiedot sekä uuden pienen
srk-talon rakennuskustannuksista että kirkon muutostöiden
kustannuksista; nyt vertailu on vaikeaa, koska kirkon muutostöiden
kustannuksista ei ole riittävästi tietoa
- uusi valmistelu antaa mahdollisuuden siihen, että pystytään järjestämään
seurakuntalaisten kuulemistilaisuus ennen YKN:n päätöstä, yleisen
tilaisuuden järjestäminen erittäin tärkeää
- edellytetään, että kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunnalta saadaan
syksyn 2020 aikana YKN:oon uuden valmistelun tulokset
- Sippolan tilakysymyksistä päätetään vasta, kun on mahdollista järjestää
läsnäolokokous.
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§ 26

Talousarvion laadintaohjeet suunnitelmakaudelle 2021–2023

Diaarinumero

DKOU/104/02.00.01/2020

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

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
Talkootyön hyvitystä maksettaessa tehdään kokonaisuudesta
kohtuullisuusarviointi, joka voi vaikuttaa maksettavan hyvityksen määrään.
Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä.
Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Henkilöstön kehittämissuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2023.
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Kehittäminen kattaa koulutuksen lisäksi mm. mentoroinnin ja työnohjauksen.
Henkilöstöpalvelut antavat tarkemman ohjeistuksen työaloille.
Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelman alussa esitetään seurakunnan / työalan pysyvä
toiminta-ajatus. Toimintasuunnitelman hyvin asetettu tavoite täyttää seuraavat
tunnusmerkit:
- tavoitteiden lukumäärä 3-5
- perustuu seurakuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin
- sidoksissa aikaan (esim. kerrotaan toteutusaikataulu)
- esitetään mittari toteutumisen seuraamiseksi
- konkreettinen, yksiselitteinen, realistisesti saavutettavissa,
arvioitavissa (ei ole tehtäväkuvaus)
- ohjaa toimintaa strategian toteuttamiseen
- haasteellinen, mutta saavutettavissa.
Ohjeen antaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän työaloja
laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa varainhoitovuodeksi
2021 sekä suunnitelman vuosille 2022–2023. Tarvittaessa talouspalvelut
antavat tarkentavia ohjeita talousarvion laadintaan.
Vastuukatteet
Pääluokkien ja seurakuntien vastuukatteet vuodelle 2021 esitetään
liitetietona, liite 7.
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 2021.

-

Elokuu: Yhtymän työalojen tiedot talouspalveluihin 31.8. mennessä. Aika
taulu on sitova kaikille työmuodoille.
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-

Syyskuu: Seurakuntaneuvostojen kokoukset 4.9. 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).

Hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto antaa edellä olevat ohjeet talousarvion ja
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2021–2023.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy käyttötalousosan sitovuustason
vastuukatteen mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vastuukatteet talousarviovuodelle
2021.

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 päätti antaa edellä olevat ohjeet talousarvion
ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2021–2023.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi käyttötalousosan sitovuustason
vastuukatteen mukaiseksi.
3. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vastuukatteet talousarviovuodelle
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2021.

4. Seurakuntien ja yhtymän työalojen tulee ottaa huomioon

lapsivaikutukset KJ 23. luvun 3 §:n mukaisesti; ”Lapsen edun
edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa
arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin.
Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa
ensimmäisenä.
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§ 27

Kouvolan seurakuntien ja seurakuntayhtymän strategia vuosille 2021 – 2025

Diaarinumero

DKOU/99/00.01.02/2020

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntien ja seurakuntayhtymän nykyisen strategian viimeinen
vuosi on tämä vuosi. Tuleville vuosille on tehtävä uusi strategia, jonka
perusteella voidaan tehdä jo vuoden 2021 toiminnan suunnitelmat ja
tavoitteet.
Vuosien 2021 -2025 strategian suunnittelu ja työstäminen aloitettiin syksyllä
2019. Seurakuntien ja yhtymän henkilöstöstä koottiin työryhmä (18 henkilöä)
miettimään seurakuntien tehtävää, vahvuuksia, heikkouksia ja tulevaisuuden
haasteita. Työryhmä kokoontui talven aikana kolme kertaa.
Strategiaprosessiin ovat osallistuneet omalta osaltaan myös kirkkoherrat ja eri
työalojen esimiehet.
Johtavana ajatuksena strategiaprosessissa on ollut, että seurakuntien
arvoista, tehtävästä ja tavoitteista johdetaan vuosittain kaikkien työalojen
painopisteet, toiminnan tavoitteet ja mittarit. Painopisteitä ja tekemiseen
suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaa vuosittain mm. muuttuvan
toimintaympäristön vaatimusten mukaan.
Strategialuonnos on liitteenä 8.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. keskustelee strategialuonnoksesta ja
2. päättää pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot strategialuonnoksesta
hallinnon sähköpostiin, hallinto.kouvola@evl.fi, viimeistään 19.5.2020.
Päätös:

1. Kommenttipuheenvuoroja ei käytetty.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot
strategialuonnoksesta hallinnon sähköpostiin, hallinto.kouvola@evl.fi,
viimeistään 19.5.2020.
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§ 28

Perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen vastuuryhmien yhdistäminen

Diaarinumero

DKOU/53/00.01.01/2018

Valmistelija

Sirkka Laine-Haimi, Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja,
sirkka.laine@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja ja Palvelevan puhelimen
toiminnanohjaaja esittävät yhteiselle kirkkoneuvostolle, että perheneuvonnan
ja Palvelevan puhelimen vastuuryhmät yhdistetään ja yhteinen
kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmälle puheenjohtajan. Lisäksi esitetään, että
kaikki nykyiset jäsenet jatkavat uudessa vastuuryhmässä tämän kauden,
vuoden 2020 loppuun saakka.
Samoin yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessaan 20.02.2020 päivittämät perheneuvonnan ja Palvelevan
puhelimen johtosäännöt ovat voimassa kauden loppuun asti.
Asian käsittely vastuuryhmien yhteisessä kokouksessa 27.1.2020:
Keskusteltiin asiasta. Vastuuryhmät puolsivat vastuuryhmien yhdistämistä.
Palvelevan puhelimen puheenjohtaja Juho Kangas esitti perheneuvonnan
vastuuryhmän puheenjohtajaa Jutta Hartikaista uuden vastuuryhmän
puheenjohtajaksi. Hänen esitystään kannatettiin kokouksessa.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto:
1. päättää yhdistää perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen vastuuryhmät,
2. valitsee yhdistetylle vastuuryhmälle puheenjohtajan,
3. päättää, että perheneuvonnan ja Palvelen puhelimen vastuuryhmien
nykyiset jäsenet jatkavat uudessa vastuuryhmässä vuoden 2020 loppuun
saakka,
4. päättää, että vastuuryhmien nykyiset johtosäännöt ovat voimassa vuoden
2020 loppuun saakka.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:
1. päätti yhdistää perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen vastuuryhmät,
2. valitsi Tero Hinkkasen esityksestä Ritva Janhusen kannattamana
yhdistetylle vastuuryhmälle puheenjohtajaksi Jutta Hartikaisen,
3. päätti, että perheneuvonnan ja Palvelen puhelimen vastuuryhmien
nykyiset jäsenet jatkavat uudessa vastuuryhmässä vuoden 2020 loppuun
saakka,
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4. päätti, että vastuuryhmien nykyiset johtosäännöt ovat voimassa vuoden
2020 loppuun saakka.
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§ 29

Syksyn 2020 yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi syyskaudella 2020:
Kokoukset pidetään kello 17.00 torstaisin Kuusankosken
seurakuntakeskuksen salissa.
Päivämäärät ovat seuraavat:
to 27.8., HUOM! Kokouspaikka Kouvolan srk-keskus, Luukas-sali
to 24.9.,
to 29.10. ja
to 26.11.2020.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä on to 10.12.2020 HUOM! Kouvolan
seurakuntakeskuksen Maria-salissa.

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.

Pöytäkirja

3/2020

21

23.04.2020
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 30

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 10.2. – 8.4.2020 on
liitteenä 9.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 10.2. – 8.4.2020.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 10.2. – 8.4.2020.
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§ 31

Ilmoitusasiat

1. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikankaalle on
9.4.2020 lähetetty sähköpostilla nimiadressi ”Sippolan
seurakuntatalon korvaavan uudisrakennuksen saamisen puolesta”.
Adressi on osoitettu Kouvolan seurakuntayhtymän päättäjille.
Adressin on allekirjoittanut 282 henkilöä. Adressi esityslistan
mukana.
Hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitse tiedokseen saapuneen adressin.
Päätös:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen saapuneen adressin.
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§ 32

Muut asiat
Jouko Leppänen toi tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana
saamansa kirjeen Kaarel Kõllolta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, ettei kirje
aiheuta toimenpiteitä Kouvolan seurakuntayhtymältä ja valtuutti hallintojohtaja
Matti Ilmivallan vastaamaan kirjeeseen.
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§ 33

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18 todeten, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan pykälässä 34.

Allekirjoitukset
JOUKO LEPPÄNEN
Jouko Leppänen
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 24.4.2020
ANTERO ROSSI
Antero Rossi

SAKARI SMEDS
Sakari Smeds

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on nähtävillä Hallintopalvelujen toimistossa 27.4. - 12.5.2020 sopimalla näytöstä
puh.040-1872780, sillä nyt Korona-aikana toimistot palvelevat pääsääntöisesti puhelimen ja
sähköpostin välityksellä.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 16.4. – 12.5.2020.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 34

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

22,23,24,27,,30,31,32,33

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

25, 26, 28, 29 (YKN:n kokouspäivämäärien osalta)

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
25, 26, 28, 29 (YKN:n kokouspäivämäärien osalta)

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
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Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

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

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

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

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

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

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

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 (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
260 €
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 €

2.050 €
4.100 €
6.140 €

