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§ 19

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avasi
kokouksen Elimäen kirkkoherra Kirsi Hämäläisen 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.
Kokouskutsu esityslistan kanssa on lähetetty sähköpostin välityksellä sekä
annettu postin kuljetettavaksi ti 16.2.2021.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin toimitetun nimenhuudon jälkeen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa
tarkastajaa tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön
mukaisesti aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Tero Hinkkanen ja Alpo
Jaakkola.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Hinkkanen ja Alpo Jaakkola.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita
26.2.2021 klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Alpo Jaakkola ja Ritva Janhunen.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi päätettiin perjantai
26.2.2021 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
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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:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
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§ 20

Kehitysvammaistyön vastuuryhmän jäsenen muutos

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

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

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 28.1.2021, § 12, toimitti
kehitysvammaistyön vastuuryhmän jäsenten vaalin. Vastuuryhmään valittiin
esittelytekstin mukaisesti muun muassa Riitta Vanhoja Etelä-Karjalan
rovastikunnasta, Luumäen seurakunnan viranhaltija.
Kehitysvammaistyön pastori Tero Kajander ilmoitti 2.2.2021 päivätyllä
sähköpostilla (sp esityslistan mukana), että kehitysvammaistyön
vastuuryhmän jäsenenä toimii Tarja Riikonen toimikaudella 2021 – 2022
Luumäen seurakunnasta, ei saman seurakunnan viranhaltija Riitta Vanhoja,
muutos oli jäänyt päivittämättä tietokatkoksen johdosta esittelytekstiin.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy oikaisuna päätökseensä 28.1.2021, § 12,
että kehitysvammaistyön vastuuryhmän toisena Etelä-Karjalan rovastikunnan
edustajana toimii toimikaudella 2021 - 2022 Luumäen seurakunnan
viranhaltija Tarja Riikonen.
Kehitysvammaistyön vastuuryhmä 2021 – 2022:
Fontell Susanna, asumisen ohjaaja

Kymsote- Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja

Vanhala Leila, diakonissa
Kotka-Kymin seurakunta

Kymenlaakson rovastikunnan edustaja

Hammarberg Anne, diakonissa
Haminan seurakunta

Kymenlaakson rovastikunnan edustaja

Korpi Maria, diakoni
Kuusankosken seurakunta

Kymenlaakson rovastikunnan edustaja

Iljo Sirkka, sihteeri
Imatran Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry

Etelä-Karjalan rovastikunnan edustaja
sekä omaisjärjestöjen edustaja

Riikonen Tarja, diakonissa
Luumäen seurakunta

Etelä-Karjalan rovastikunnan
edustaja

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi oikaisuna päätökseensä 28.1.2021, § 12,
että kehitysvammaistyön vastuuryhmän toisena Etelä-Karjalan rovastikunnan
edustajana toimii toimikaudella 2021 - 2022 Luumäen seurakunnan
viranhaltija Tarja Riikonen.
Kehitysvammaistyön vastuuryhmä 2021 – 2022:
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Fontell Susanna, asumisen ohjaaja

Kymsote- Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja

Vanhala Leila, diakonissa
Kotka-Kymin seurakunta

Kymenlaakson rovastikunnan edustaja

Hammarberg Anne, diakonissa
Haminan seurakunta

Kymenlaakson rovastikunnan edustaja

Korpi Maria, diakoni
Kuusankosken seurakunta

Kymenlaakson rovastikunnan edustaja

Iljo Sirkka, sihteeri
Imatran Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry

Etelä-Karjalan rovastikunnan edustaja
sekä omaisjärjestöjen edustaja

Riikonen Tarja, diakonissa
Luumäen seurakunta

Etelä-Karjalan rovastikunnan
edustaja
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§ 21

Henkilöstökertomus 2020

Diaarinumero

DKOU/82/00.01.02/2021

Valmistelija

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

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Henkilöstöpalvelun johtokunta 10.2.2021, § 3:
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 31.12.2020
oli 221, joista paikallisseurakunnissa 112 työntekijää ja yhtymän
toimintayksiköissä 109. Kertomusvuonna vakinaista ja määräaikaista
henkilöstöä henkilötyövuosittain laskettuna oli 216,9. Lisäksi
kausityössä oli 37,7 henkilötyövuotta. Yhteensä Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksessa oli kertomusvuonna henkilöstöä kesä- ja
kausityöntekijät mukaan lukien 254,6 henkilötyövuotta.
Henkilötyövuodet ovat edellisestä vuodesta tilanteen 31.12.2020
mukaan pienentyneet 8,3 henkilötyövuodella. Henkilötyövuosiin sisältyy
It-aluekeskuksen, Kouvolan aluekeskusrekisterin ja kehitysvammaistyön
16 henkilötyövuotta, joiden henkilöstökulut laskutetaan muilta
seurakuntatalouksilta.
Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Henkilöstöstä
naisia oli 162 (73,0 %) ja miehiä 59 (27,0 %). Seurakuntayhtymän koko
henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 50 vuotta. Henkilöstöstä yli 45vuotiaita oli 72 prosenttia ja yli 55-vuotiaita 44 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 126 työntekijää, joista 55 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, 57 prosenttia, on suorittanut
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vähintään alimman korkea-asteen koulutuksen. Yksittäisistä
koulutuksista eniten seurakuntayhtymässä on keskiasteen koulutuksen
(ylioppilastutkinto, ammatillinen peruskoulutus, ammattitutkinnot)
hankkineita, joita on 37 prosenttia.
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 2961
kalenteripäivää koko yhtymässä, 11,6 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 5,2 prosenttia talousarvioon
2020 ja alittuivat 2,5 prosenttia tilinpäätökseen 2019 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. Suurelta osin kaikki edellä mainittu liittyy myös koronaan ja
siitä johtuneeseen osittaiseen toimintojen alasajoon. Lisäksi osa
henkilöstöstä vaihtoi lomarahan vapaaksi. Säästöt henkilöstökuluissa
talousarvioon verrattuna olivat toimintavuonna yhteensä 583 840 euroa.
Hautainhoitorahaston henkilöstökulut eivät sisälly laskelmaan. (Luvut
tilinpäätösvalmistelun 29.1.2021 mukaisesti.)
Henkilöstökulut
Rahapalkat ja -palkkiot
Henkilösivukulut
Henk.menojen oikaisuerät
Henkilöstökulut

Ta 2020
-9 030 770
-2 216 270
0
-11 247 040

Tp 2020
-8 634 955
-2 109 343
81 098
-10 663 200

Käyttö-%
95,6
95,2
0,0
94,8

Vuodelta 2020 on laadittu erillinen henkilöstökertomus, liitteenä 1.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Henkilöstöpalvelun johtokunta viimeistelee ja hyväksyy
henkilöstökertomuksen ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta
yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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Päätös:
Hyväksyttiin henkilöstökertomus ja päätettiin lähettää se yhteisen
kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Henkilöstökertomus 2020, liite
1 ja lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Henkilöstökertomus 2020, liite 1
ja päätti lähettää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
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§ 22

Sippolan seurakuntatalo, vastaus uudelleen valmisteluun palautetusta
ohjausryhmän selvityksestä, YKN 23.4.2020

Diaarinumero

DKOU/136/03.03.01/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö, jukka.reijo@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 4.3.2020, § 18:
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. Johto-kunta 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.
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.
Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2020, § 25:
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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Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 1.9.2020, § 40:
Keskustelun jälkeen kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti, että
kuulemistilaisuus järjestetään Sippolan kirkossa tiistaina 24.11.2020 klo
18.00, mikäli koronatilanne sallii. Tilaisuuteen osallistuvat kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan jäsenet sekä seurakuntayhtymän virkamiehet.
Tilaisuus on avoin ja siitä laitetaan ilmoitus kirkollisiin. Jatkotoimenpiteistä
päätetään kuulemistilaisuuden jälkeen.
Kuulemistilaisuus Sippolan kirkossa järjestettiin 24.11.2020 klo 18.00 – 20.00.
Koronatilanteen takia puheenvuoropyynnöt oli pyydetty etukäteen ja ne oli
rajattu 10 puheenvuoroon. Lisäksi oli puheenvuoro Sippolan seurakuntatalon
seinässä olleista sankarivainajien muistolaatoista. Lopuksi oli hetki aikaa
vapaalle sanalle. Puheenvuoroissa tuli esille, että kirkkoon ei haluta
muutoksia, vaan ainoastaan välttämätöntä pintaremonttia (katto, lämmitys,
esteettömyys). Mahdollisilla muutoksilla kirkon ja sen akustiikan koettiin
menevän pilalle. Sippolaan toivottiin uutta pientä seurakuntataloa, jossa voisi
järjestää muistotilaisuuksia, perhejuhlia, myyjäisiä, kahvitarjoiluja, yhdistysten
kokouksia, ns. kylän olohuone. Myös tämän hetken väistötilaa Sippolan
koulun yhteydessä pidettiin toimimattomana ja toivottiin, että Sippola-kodista
saataisiin väliaikaisesti tilat seurakunnan käyttöön.
Jotta yhteiselle kirkkoneuvostolle voitaisiin esittää vertailukelpoiset tiedot sekä
uuden pienen srk-talon rakennuskustannuksista että kirkon muutostöiden
kustannuksista, tarvittaisiin määräraha hankesuunnitteluun. Vasta tarkkojen
suunnitelmien pohjalta, kun tiedetään, mitä muutoksia tarvitaan ja miten ne
toteutetaan, voidaan laskea tarkempi kustannusarvio.
Vuoden 2021 investointisuunnitelmassa on varattu määrärahaa yhteensä
670 000 euroa Sippolan kirkon katon ja julkisivujen korjaukseen sekä
kameravalvontaan ja pihan valaistuksen uusimiseen Sippolan kirkolla
ilmenneen ilkivallan takia. Lisäksi investointien 5-vuotissuunnitelmassa on
varattu yhteensä 320 000 euroa vuosille 2022 – 2025 muistomerkkien
asennukseen sekä lämmitysjärjestelmän muuttamiseen, mikä perustuu
kirkkohallituksen ohjeisiin luopua öljylämmityksestä.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 4.2.2021, § 11
Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Johtokunta keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Käsittely
Keskustelun yhteydessä Jukka Reijo kertoi, että Sippolakodista on aiemmin
kysytty vuokratilaa. Tällöin kaupunki olisi vuokrannut koko tilan, ei vain osaa
siitä. Nyt tiloja on käyty katsomassa ja tarve olisi vain osalle. Kaupunki on
laittamassa Sippolakotia myytiin, mutta olisi samalla valmis vuokraamaan
seurakuntayhtymälle osan tiloista. Tällöin nyt vuokralla olevista väistötiloista
Sippolan koulun yhteydessä voitaisiin luopua.
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Kiinteistöpäällikön kokouksessa tekemä päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta antaa vastauksena yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että selvitetään Sippolakodin osan vuokrausta
seurakunnan toiminnalle. Alun perin vuokratilat olivat yksi vaihtoehto kirkon
tilojen muokkauksen ja uuden rakennuksen rinnalla.
Päätös
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta antaa vastauksena yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että selvitetään Sippolakodin osan vuokrausta
seurakunnan toiminnalle. Alun perin vuokratilat olivat yksi vaihtoehto kirkon
tilojen muokkauksen ja uuden rakennuksen rinnalla.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan vastauksen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan vastauksen.
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§ 23

Kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä henkilöstöpalvelun johtokuntien johtosääntöjen
päivittäminen

Diaarinumero

DKOU/153/00.01.01/2018

Valmistelija

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

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä henkilöstöpalvelun johtokuntien, 1.1.2019
voimaantulleissa, johtosäännöissä määritellään osallistujista, 3 §, seuraavasti:
’Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla sekä
hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa heillä on puheoikeus, mutta
ei äänioikeutta.’
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja on esittänyt, että ko. pykälä
täsmennettäisiin niin, että yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ollessa
estyneenä osallistumaan kokoukseen, kokoukseen voisi osallistua yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Täydennetään ja esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sekä
kiinteistö- ja hautauspalvelun että henkilöstöpalvelun johtokuntien
johtosäännön 3 § muotoon:
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, hänen estyneenä ollessaan yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla,
varapuheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla sekä hallintojohtajalla
on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto täydensi ja päätti esittää yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi sekä kiinteistö- ja hautauspalvelun että henkilöstöpalvelun
johtokuntien johtosäännön 3 § muotoon:
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, hänen estyneenä ollessaan yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla,
varapuheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla sekä hallintojohtajalla
on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
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§ 24

Kouvolan seurakuntayhtymän ohje- ja johtosääntöjen päivitykset ja muutokset
talouspäällikön tehtävien uudelleenjärjestelyjen takia

Diaarinumero

DKOU/53/00.01.01/2018

Valmistelija

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

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymässä talouspäällikkö on vastannut sekä talousettä henkilöstöpalveluista. Talouspäällikön virkaa hoitanut henkilö jäi ensin
virkavapaalle 9.3.2020 alkaen ja irtisanoutui virastaan 1.10.2020 alkaen.
Talouspäällikön tehtäviä on virkavapaan alusta lähtien hoitanut johtosäännön
mukaisesti hallintojohtaja.
Talous- ja henkilöstöpalveluiden johtaminen on suunniteltu hoidettavaksi
jatkossa niin, että yhtymä ei palkkaa talouspäällikköä, vaan talouspäälliköllä
olleet vastuut jaetaan kahdelle viranhaltijalle. Talouspalveluiden tehtävät
siirtyisivät hallintojohtajan vastuulle ja henkilöstöpalveluiden tehtävät tulevan
henkilöstöpäällikön vastuulle.
Talouspäällikölle kuuluneet vastuut ja tehtävät on määritelty tällä hetkellä:
-

yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä 1.1.2019, liite 2

-

yhteisten tehtävien johtosäännössä 1.1.2019, liite 3

-

henkilöstöpalveluiden johtokunnan johtosäännössä 1.1.2019, liite 4

-

taloussäännössä 13.12.2015, liite 5

-

hankintasäännössä 27.9.2017, liite 6

Päivitetty organisaatiokaavio liitteenä 7.
Talous- ja henkilöstöpalveluiden vastuiden ja tehtävien määrittämiseksi
jatkossa hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön kesken on kaikkiin em.
sääntöihin tehtävä muutoksia ja täsmennyksiä. Suunnitellut muutoksen ja
täsmennykset näkyvät liitteissä punaisella tekstillä. Kaikki ehdotetut
muutokset koskevat pääasiassa talous- ja henkilöstöpalveluita.
Hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyt muutokset ja täsmennykset
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön, yhteisten tehtävien
johtosääntöön, henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosääntöön,
taloussääntöön ja hankintasääntöön
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisten tehtävien johtosäännön,
henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön ja taloussäännön yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
3. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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Päätös:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyt muutokset ja täsmennykset
yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön, yhteisten tehtävien
johtosääntöön, henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosääntöön,
taloussääntöön ja hankintasääntöön
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteisten tehtävien johtosäännön,
henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön ja taloussäännön yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
3. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 27

Perheneuvontapalveluiden moduulihinta 2021

Diaarinumero

DKOU/51/02.08.01/2018

Valmistelija

Sirkka Laine-Haimi, perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja,
sirkka.laine@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Perheneuvontapalvelujen moduulihinta lasketaan perheneuvonnan edellisen
vuoden menot vähennettyinä tuloilla ja jaettuna työsuoritteiden määrällä.
Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen eikä siis ole kulujen
ja työsuoritteiden määrässä edellisvuoden kaltainen. Perheneuvonnan ja
Palvelevan puhelimen vastuuryhmä puolsi kokouksessaan 8.2.2021
(asiakohta 4.1) perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan esitystä, että
vuoden 2021 moduulihinta esitetään pidettäväksi samana kuin vuonna 2020,
joka on 91 €/45 min työsuorite.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan
esittämän moduulihinnan 91 € vuodelle 2021/45 minuutin työsuorite.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan
esityksestä moduulihinnan 91 € vuodelle 2021/45 minuutin työsuorite.
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§ 28

Vuoden 2021 työnohjauksen ja koulutuksen hinnoittelu

Diaarinumero

DKOU/52/02.08.01/2018

Valmistelija

Sirkka Laine-Haimi, perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja,
sirkka.laine@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Perheasiain neuvottelukeskus myy resurssiensa puitteissa työnohjausta ja
koulutuspalveluja ulkopuolisille tahoille.
Perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen vastuuryhmä kokouksessaan
8.2.2021 (asiakohta 4.2) puoltaa perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan
esitystä yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus,
koulutus- ja luentopalkkiot vuonna 2021 ovat vuoden 2021 moduulihinnan
mukaiset, 91,00 euroa /45 minuutin työsuorite ulkopuolisille tahoille. (2020
moduulihinta 91 €/45 min). Hintoihin lisätään alv 24%.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus,
koulutus- ja luentopalkkiot ulkopuolisille tahoille hinnoitellaan vuoden 2021
moduulihinnan mukaisesti: 91 euroa/45 min. Hintoihin lisätään alv 24 %.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus,
koulutus- ja luentopalkkiot ulkopuolisille tahoille hinnoitellaan vuoden 2021
moduulihinnan mukaisesti: 91 euroa/45 min. Hintoihin lisätään alv 24 %.
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§ 29

Yhtymän tietosuojayhteyshenkilön vaihdos

Diaarinumero

DKOU/114/00.01.02/2018

Valmistelija

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

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 tuli voimaan
toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten
oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös
digitaaliaikana.
Yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 23.5.2018 nimesi asetuksessa
vaadituksi tietosuojavastaavaksi tietohallintopäällikkö Jyrki Lahden. Itjohtokunta kokouksessaan 18.4.2018 suositti, että on tärkeää, että
seurakunnat ja yhtymät nimeävät lisäksi tietosuojayhteyshenkilön, joka toimii
seurakunnan ja tietosuojavastaavan välillä henkilötietojen käsittelyyn
liittyvissä asioissa. Yhteinen kirkkoneuvosto, 23.5.2018, nimesi
tietosuojayhteyshenkilöksi talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen.
Tuomas Rimpiläinen irtisanoutui Kouvolan seurakuntayhtymän palveluksesta
1.10.2020 alkaen.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää tietosuojayhteyshenkilöksi oman
suostumuksensa mukaisesti rekisteripäällikkö Sirpa Sirénin.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi tietosuojayhteyshenkilöksi oman
suostumuksensa mukaisesti rekisteripäällikkö Sirpa Sirénin.
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§ 30

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 18.1.2021 – 14.2.2021 on
liitteenä 8.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 18.1.2021 – 14.2.2021, liite 8.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 18.1.2021 – 14.2.2021, liite 8.
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§ 31

Ilmoitusasiat
Yhteinen kirkkoneuvosto toimitti sairaalasielunhoidon vastuuryhmän jäsenten
vaalin kokouksessaan 28.1.2021, § 10. Yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi
saatetaan, että vastuuryhmän Kymsoten edustajana toimii ylihoitaja Riitta
Rinne toimikaudella 2021 – 2022.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Ilmoitusasia merkitään tiedoksi.
Päätös:
Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi.
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§ 32

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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§ 33

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättI kokouksen klo17.37 todeten, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan viimeisessä 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 26.2.2021
ALPO JAAKKOLA
Alpo Jaakkola
pöytäkirjantarkastaja

RITVA JANHUNEN
Ritva Janhunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 1.-15.3.2021, Kuusankosken seurakuntakeskus, Maunukselantie 3 C, III kerros.
Pöytäkirja löytyy myös Kouvolan seurakuntayhtymän kotisivuilta
https://www.kouvolanseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko/yhteisenkirkkoneuvoston-poytakirjat.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 17.2. – 15.3.2021.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 34

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

1. Muutoksenhakukiellot
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 19,21-23,24 hankintasääntöä lukuun ottamatta,25,30-33

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: 20,24 hankintasäännön osalta, 26-29

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. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelisluterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka
on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
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5. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
6. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2. Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Hallintopalvelut, Maunukselantie 3 A, 45700 Kuusankoski
Postiosoite: Hallintopalvelut, PL 41, 45701 KUUSANKOSKI
Sähköposti: hallinto.kouvola@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 20,24 hankintasäännön osalta, 26-29
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

Pöytäkirja

2/2021

25.02.2021
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3. Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, käynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50101 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

4. Valituksen sisältö ja liitteet, valitusasiakirjojen toimittaminen ja
oikeudenkäyntimaksu
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 €.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

