Pöytäkirja

3/2018

13.12.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous
Kokousaika

13.12.2018 klo 17:00

Kokouspaikka

Kuusankosken srk-keskuksen Sali, Maunukselantie 3 B, 45700 Kuusankoski

Osallistujat

Nykänen Marjatta
Viljakainen Hannele

I
II

Kouvola, puheenjohtaja
Anjalankoski, varapuheenjohtaja

Aalto Kari
Aarnio Maija
Ainali Päivi
Flöjt Marko
Hannula Ulla Maija
Heijala Marke
Janhunen Ritva
Koivusaari Reino
Komppa Kalevi
Kujala Anton
Lehtomäki Elina
Littman Hannele
Mänttäri Leena
Nyberg Timo
Pokki Teuvo
Puolakka Ilpo
Puonti Matti
Puuri Ari
Pyötsiä Johanna
Raskinen Marjatta
Raukko Jussi
Rikala Tuula
Rossi Antero
Sahamies Arto
Siekkeli Arja
Smeds Sakari
Sorsa Mirja
Suutari Tero
Tenetz Merja
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Vainikka Paavo
Vainio Juha
Vainio Marja-Leena
Vainio Vesa
Vuolasto Anna
Ylimäki Kalle
Ylä-Outinen Mia

I
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Elimäki
Kouvola, Kangas Juhon varajäsen
Kouvola
Kuusankoski
Elimäki
Elimäki
Kuusankoski
Elimäki
Kuusankoski
Valkeala
Anjalankoski
Kuusankoski
Valkeala
Kuusankoski
Anjalankoski
Kuusankoski
Elimäki
Valkeala
Valkeala
Anjalankoski
Anjalankoski
Kuusankoski
Kouvola
Kouvola
Valkeala
Valkeala
Kuusankoski
Anjalankoski
Kuusankoski, Grönlund Reinon varajäsen
Valkeala
Kuusankoski
Anjalankoski
Kouvola
Kouvola
Kuusankoski
Elimäki

Ylikangas Kimmo

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
hallintojohtaja
viestintäpäällikkö

Lonka Riitta
Blom Laura
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Kutsuttuna

Poissa

Murto Eija
Hämäläinen Kirsi
Gärsdström Keijo
Larvi Merja

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Elimäen seurakunnan kirkkoherra
Kouvolan seurakunnan kirkkoherra - 17.40
Valkealan seurakunnan kirkkoherra

Lahti Jyrki
Reijo Jukka
Rimpiläinen Tuomas
Sirén Sirpa

tietohallintopäällikkö
kiinteistöpäällikkö
talouspäällikkö
johtava toimistosihteeri

Valapuro Kirsi

hallintosihteeri, sihteeri

Grönlund Reino
Huuskonen Urpo

I
I

Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Korri Ritva
Koskela Birgit
Lavonen Esko
Leppänen Jouko
Lindeman Ari
Nuorivuori Marja-Terttu
Närekorpi Julia
Rasimus Risto
Turkka Saara
Varjola Liisa
Lonka Riitta
Kajander Tero
Kähärä Mia
Laine-Haimi Sirkka
Marjamäki Teija
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III

Kuusankoski
Kuusankoski

Kouvola
Kouvola
Kouvola
Anjalankoski
Valkeala
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Kouvola
Anjalankoski
hallintojohtaja
kehitysvammaistyön pastori
johtava sairaalapastori
perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
hautaustoimen päällikkö
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§ 35

Kokoustiedot

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen toimitettiin
nimenhuuto.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4,1 mukaan, että
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla
todetaan.
Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan
heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen:
Grönlund Reino ilmoitti esteen 7.12.2018, kutsuttu varajäsen Merja Tenetz,
joka oli paikalla.
Huuskonen Urpo ilmoitti esteen 11.12.2018, varajäsentä ei kutsuttu.
Kangas Juho ilmoitti esteen 10.12.2018, kutsuttu varajäsen Aarnio Maija, joka
oli paikalla.
Kaskiaho Keijo ilmoitti esteen 10.12.2018, kutsuttu varajäsen Jaakkola Maija,
joka ei ollut paikalla.
Kenttälä Maarit ilmoitti esteen 13.12.2018, varajäsentä ei kutsuttu.
Korri Ritva ilmoitti esteen 7.12.2018, kutsuttu varajäsen Riikonen Kyösti, joka
ei ollut paikalla.
Koskela Birgit ilmoitti esteen 12.12.2018, varajäsentä ei kutsuttu.
Nuorivuori Marja-Terttu ilmoitti esteen 7.12.2018, kutsuttu Larikka Merja, joka
ei ollut paikalla.
KJ 8:5,2 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto
valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Puheenjohtaja päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi
Tuula Rikalan ja Antero Rossin.
Ehdotetaan myös, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat kokouksessa
ääntenlaskijoina tarvittaessa.
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Tarkastusajankohdaksi esitetään perjantai 14.12.2018 klo 14.00 – 16.00
sähköisesti, allekirjoitukset viikolla 51, Kuusankosken seurakuntakeskus,
hallintosihteerin työhuone, Maunukselantie 3 A, 45700 Kuusankoski.
Päätös:

Päätösesityksen mukainen.

Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan
esityslistalla puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen
Päätös:

Päätösesityksen mukainen.
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§ 36

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

Diaarinumero

DKOU/162/02.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto/Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston pj
YKN 31.10.2018, § 96:
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on
noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi.
Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään
viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on
päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen
huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä (KJ 15:2).
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston
seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen
kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen
yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot
seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen
(KJ 10:14).
Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden
tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan
seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §)
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja
talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden
(Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §).
2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja
määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista
määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen
kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden
edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen
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seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien
hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen
vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi
taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun
muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).
Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä
hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen
kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate.
Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot
seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä
kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2019 talousarviosta
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksellä 6.6.2018.
Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan
toimintakulujen määrä on 17,5 milj. euroa, joka on 3,3 % tilinpäätöstä 2017
suurempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,27 milj. euroa, 64,4 %
toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2019 on 15,3 milj. euroa ja
valtion rahoitusosuus 1,63 milj. euroa.
Vuosikate 1 057 610 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 3,69 milj.
euroa, eikä poistoja 1,29 milj. euroa talousarviovuonna.
Talousarvioehdotuksen mukainen alijäämä tilikaudelle on -210 500 euroa.
Alijäämä tulee kattaa edellisten vuosien yli- ja alijäämätililtä.
Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät Kouvolassa vaikuttavat
merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.
YKN 29.11.2018, § 118:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 31.10.2018, § 96, Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelman
2020 – 2021.
Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta pyydettiin lausunnot asiakirjasta.
Seurakuntien seurakuntaneuvostoilta on saatu seuraavat lausunnot:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 1.11.2018, § 69:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle
kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion
sekä vuosia 2019–2020 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman
hyväksymistä.
Elimäen seurakuntaneuvosto 7.11.2018, § 86:
Seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntayhtymän talousarvioesitystä ja
lähettää sen edelleen vahvistettavaksi. Elimäen seurakunnan vastuukate
2019 on 737.520 euroa.
Kouvolan seurakuntaneuvosto, kokous ti 27.11.2018, § 61
Seurakuntaneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020 – 2021 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta
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yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona
Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
Kuusankosken seurakuntaneuvosto 16.11.2018, § 55:
Seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman hyväksymistä.
Valkealan seurakuntaneuvosto 7.11.2018, § 65:
Valkealan seurakuntaneuvosto hyväksyy lausunnossaan vuoden 2019
talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2021 muilta
osin, mutta edellyttää Investointisuunnitelmassa Valkealan kirkon
sisäseinäpintojen korjauksen siirtyvän aikaisemmaksi vuodelle 2020 eikä
2021, määräraha 500.000 €.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 31.10.2018, § 96 sekä 29.11.2018, § 118:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteisen kirkkovaltuuston tiedoksi
seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot sekä yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:
1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020 - 2021 (liite 1)
2 investointiohjelman
3 talousarvion sitovuustasot
4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi seurakuntien
seurakuntaneuvostojen lausunnot sekä yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi:
1 Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2020 - 2021 (liite 1)
2 investointiohjelman
3 talousarvion sitovuustasot
4 hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
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§ 37

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2019 alkaen

Diaarinumero

DKOU/166/00.07.00/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto/Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston pj

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
YKN 31.10.2018, § 100:
Kouvolan seurakuntayhtymän voimassa oleva luottamushenkilöiden
palkkiosääntö on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 19.1.2009. Tämän
jälkeen palkkiosääntöön ei ole tehty muutoksia. Luottamuselinten toimikaudet
päättyvät tämän vuoden lopussa, joten on tarpeellista päivittää
palkkiosääntöä 1.1.2019 lukien.
Päivitetyssä palkkiosäännössä palkkiota on tarkistettu 40,00 euroon/kokous.
Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan myös johtokuntien ja yhtymän
vastuuryhmien jäsenille. Vastuuryhmien kokouspalkkio on 25,00
euroa/kokous. Puheenjohtajien vuosipalkkioihin on myös tullut lisäyksiä
koskien valtuuston varapuheenjohtajaa ja johtokuntien puheenjohtajia.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn palkkiosäännön 1.1.2019 lukien
ja esittää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi (liite 2).

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 31.10.2018, § 100:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa päivitetyn, 1.1.2019 voimaantulevan,
luottamushenkilöiden palkkiosäännön.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti päivitetyn, 1.1.2019 voimaantulevan, luottamushenkilöiden palkkiosäännön.
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§ 38

It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön päivittäminen

Diaarinumero

DKOU/153/00.01.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto/Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston pj

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoton puheenjohtaja
YKN 29.11.2018, § 114:
IT-aluekeskuksen johtosääntö on tarkistettu viimeksi vuonna 2012.
Seurakuntarakenteissa on tapahtunut paljon muutoksia tämän jälkeen.
It-aluekeskuksen johtokunta käsitteli kokouksessaan 10.9.2018 johtosääntöä
ja teki tiedossa olevat päivitykset sekä tarkisti johtosäännön ajantasaisuuden.
Johtokunta korjasi muuttuneiden seurakuntien nimet: Mikkelin
seurakuntayhtymä muutetaan muotoon Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja
Kotka-Kymin seurakuntayhtymä muotoon Kotka-Kymin seurakunta.
Lisäksi johtokunta esittää muutettavaksi 9 §:n kohtaa 4 seuraavasti:
johtokunnan tehtävänä on päättää It-aluekeskuksen yhteishankinnoista
Kouvolan seurakuntayhtymän hankintasäännön mukaisesti. Aikaisemmin:
päättää IT-aluekeskuksen yhteishankinnoista 800.000 euroon asti.
Johtokunta esittää poistettavaksi 9 §:n kohdan 1 suluissa olevan KJ 11:2, eli
kohta 10 on muutoksen jälkeen: antaa lausunto tulevan vuoden
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä kahden seuraavan vuoden
talousarviosta Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle
kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä.
Osakasseurakunnille annettiin mahdollisuus antaa lausunto johtosäännöstä
14.11.2018 mennessä. Osakasseurakunnista lausunnon ovat antaneet
Haminan-, Kangasniemen-, Kotka-Kymin-, Luumäen-, Parikkalan-, Mikkelin
tuomiokirkko-, Puumalan- ja Savonlinnan seurakunnat.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi It-aluekeskuksen korjatun johtosäännön
(liite 3) ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 29.11.2018, § 114:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa It-aluekeskuksen korjatun johtosäännön,
liite 3.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti It-aluekeskuksen korjatun johtosäännön,
liite 3.
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§ 39

Hautapaikkamaksujen hinnaston päivitys

Diaarinumero

DKOU/181/02.08.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto/Teija Marjamäki, hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
YKN 29.11.2018, § 116:
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet
kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset
maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien
muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että
kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymällä
on 21 hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymässä on päästy tähän tavoitteeseen
toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä 4 olevan hautapaikkamaksuja
koskevan hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2019 ja lähettää sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 29.11.2018, § 116:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa liitteenä 4 olevan hautapaikkamaksuja
koskevan hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti liitteenä 4 olevan hautapaikkamaksuja
koskevan hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2019.

Pöytäkirja
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§ 40

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaalin, 18.11.2018, tulos

Diaarinumero

DKOU/194/00.00.00/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto/Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston pj

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
YKN 29.11.2018, § 117:
18.11.2018 pidetyissä seurakuntavaaleissa Kouvolan seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon toimikaudeksi 2019 – 2022 valittiin yhtymän
seurakunnista KJ 10:9 määräämät 51 varsinaista jäsentä (liite 5). Paikkojen
jako seurakunnittain määräytyi KL 11:7,3 mukaisesti. Varsinaisen jäsenen
ilmoittaessa esteestä hänen tilalleen kutsutaan kokoukseen varajäsen
kyseisen seurakunnan vastaavalta ehdokaslistalta vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä.
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi liitteen 5 mukaisen yhteisen
kirkkovaltuuston vaalin tuloksen tiedokseen saatetuksi ja esittää sen edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 29.11.2018, § 117:
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee liitteen 5 mukaisen yhteisen
kirkkovaltuuston vaalin tuloksen tiedokseen saatetuksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi liitteen 5 mukaisen yhteisen
kirkkovaltuuston vaalin tuloksen tiedokseen saatetuksi.

Pöytäkirja
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§ 41

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Diaarinumero

DKOU/193/01.01.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto/Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
YKN 29.11.2018, § 119:
Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan viran hakuaika päättyi
27.9.2018. Virkaa hakivat hakuajan päättymiseen mennessä yhteensä
seitsemäntoista hakijaa.
Hallintojohtajan hakuilmoituksessa todetaan tehtävän vaatimuksista
seuraavasti: Hallintojohtajalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
tehtäväalan tuntemus, hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien toimintaan,
hallintoon sekä talouteen.
Lisäksi todettiin, että tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä
johtamis- ja yhteistyötaitoja, viestintävalmiuksia sekä tehtäväalueen laajaalaista tuntemusta ja kykyä sen kehittämiseen.
Virkaan valittavan tulee kirkkolain mukaan olla Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon konfirmoitu jäsen. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2019 alkaen tai
sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on kuuden
kuukauden koeaika.
Hakijoista viidellätoista oli hakuilmoituksessa vaadittu ylempi
korkeakoulututkinto.
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 30.8.2018 hallintojohtajan
viran täyttöprosessia varten työryhmän. Työryhmään valittiin
henkilöstöpalvelun johtokunnan puheenjohtaja Marja-Leena Vainio, joka
nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi. Lisäksi työryhmään valittiin Päivi Ainali,
Reino Koivusaari, Leena Mänttäri ja Tuula Rikala. Viran puolesta työryhmään
nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas.
Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin henkilöstösihteeri Nina Häkkinen.
Mainittu työryhmä päätti kokouksessaan 3.10.2018 kutsua hakijoista
haastatteluun Päivi Flinkmanin, Pasi Mäkelän, Sari Mankisen, Pekka
Kivilevon, Matti Ilmivallan sekä Marjut Helskeen.
Haastatteluun henkilöitä valittaessa työryhmä otti huomioon aiemmin mainitut
Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan erityisten edellytysten lisäksi
perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet. Yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla
tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja
taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin
henkilön ominaisuuksiin, kuten lahjakkuuteen, järjestelykykyyn,
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta
tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä
kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä asioita
sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä
asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusvaatimuksiin, joihin liittyen
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on otettava huomioon myös viran tehtäväpiiri sekä virkaan liittyvät
konkreettiset työtehtävät.
Haastatteluun valittu Pekka Kivilevo ilmoitti ennen haastatteluaan
vetäytyvänsä kyseisen viran hausta.
Työryhmän suorittama Matti Ilmivallan ja Marjut Helskeen haastattelu tapahtui
8.10.2018. Päivi Flinkmanin, Pasi Mäkelän ja Sari Mankisen haastattelu
suoritettiin 16.10.2018.
Haastatellun jälleen työryhmä vertaili hakijoita. Vertailua tehdessä kiinnitettiin
huomiota koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi substanssiosaamiseen,
yhteistyö- ja johtamistaitoihin, viestintävalmiuksiin ja tehtävään sitoutumiseen.
Työryhmä on ottanut huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain (609/1986) säännökset työnantajan velvollisuudesta
edistää tasa-arvoa sekä syrjinnän kieltoa ja syrjintää työelämässä koskevat
säännökset. Myös hallintolaissa säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet on otettu
huomioon.
Työryhmä tuli siihen tulokseen, että hakemustietojen ja haastattelujen
perusteella Ilmivalta ja Mäkelä täyttivät parhaiten ko. tehtävän hoitamiselle
asetetut keskeiset valintakriteerit.
Valintatyöryhmä näki yksimielisesti parhaaksi, että yhteiselle
kirkkoneuvostolle esitettäisiin hallintojohtajan virkaan valittavaksi
kauppatieteiden maisteri Matti Ilmivalta ja hänen kieltäytymisensä varalle
kauppatieteiden ja filosofian maisteri Pasi Mäkelä.
Matti Ilmivallalla on hallintojohtajan virkaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Hänellä on työryhmän näkemyksen mukaan paras
tehtäväalan tuntemus. Hänellä on hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien
toimintaan, hallintoon ja talouteen. Hänellä on tehtävän menestyksekkääseen
hoitamiseen edellytettävät hyvät johtamis- ja yhteistyötaidot, erinomaiset
viestintävalmiudet sekä kykyä tehtäväalueen kehittämiseen. Lisäksi Matti
Ilmivalta oli valintatyöryhmän mielestä haastatelluista henkilökohtaisilta
ominaisuuksiltaan tehtävään sopivin.
Yllämainituista syistä johtuen valintaryhmä katsoo Matti Ilmivallan olevan
paras ehdokas Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi.
Pykälän liitteenä 6 on hakuilmoitus ja liite 7 on yhteenveto hakijoista.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
valitsee seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi yhteisen kirkkoneuvoston
asettaman työryhmän yksimielisesti ehdottaman Matti Ilmivallan.
Ilmivallan mahdollisen kieltäytymisen varalle hallintojohtajan virkaan valitaan
varalle Pasi Mäkelä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 29.11.2018, § 119:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee Kouvolan seurakuntayhtymän
hallintojohtajan virkaan Matti Ilmivallan 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen
mukaisesti.
Ilmivallan mahdollisen kieltäytymisen varalle hallintojohtajan virkaan valitaan
varalle Pasi Mäkelä.
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Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan
virkaan Matti Ilmivallan 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.
Ilmivallan mahdollisen kieltäytymisen varalle hallintojohtajan virkaan valittiin
varalle Pasi Mäkelä.
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§ 42

Erityiskatteisten rahastojen säännöt

Diaarinumero

DKOU/158/02.05.03/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto/Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston pj

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
YKN 29.11.2018, § 122:
Diakoniarahaston, Aino Martikaisen ja Elma Katajan -rahastojen sekä
lähetyksen ja kansainvälisen työn rahaston varat muodostuvat pääosin
testamentti- ja muista lahjoituksista, joiden lahjoittaja on toivonut
lahjoituksensa auttavan seurakunnassa tapahtuvaa työtä. Rahastojen
käyttörajoitukset ovat muodostuneet kuitenkin esteeksi lahjoittajan tahdon
toteutumiselle ja lahjoitusten vaikuttavuus on pienentynyt. Viime vuosien
sijoitustuotot rahastoille ovat myös olleet pienempiä aiempiin vuosiin
verrattuna.
Johtokuntien lakkauttamiseen ja vastuuryhmien perustamiseen liittyen
seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 2.12.2014, § 98, edellisen kerran
hyväksynyt päivitetyt diakoniarahaston sekä Aino Martikaisen ja Elma Katajan
-rahastojen säännöt.
Nyt päivitetyillä rahastojen säännöillä, jotka on valmisteltu Kouvolan seurakuntayhtymän taloushallinnon toimesta, on tarkoitus mahdollistaa lahjoitusten tehokkaampi käyttö ja tahdon mukainen toiminta, liitteet 8, 9, 10 ja 11.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakuntaneuvoston,
8.11.2018, hyväksymät liitteinä 8, 9, 10 ja 11 olevat päivitetyt rahastojesäännöt ja lähettää asian edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 29.11.2018, § 122:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa liitteinä 8, 9, 10 ja 11 olevat päivitetyt
rahastojen säännöt.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti liitteinä 8, 9, 10 ja 11 olevat päivitetyt
rahastojen säännöt.
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§ 43

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.

3/2018

14

Pöytäkirja

3/2018

15

13.12.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto

§ 44

Aloitteet
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä
kirjallinen esitys valtuustonpuheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Ei jätettyjä aloitteita.
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§ 45

Muutoksenhaku ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja totesi, että muutoksenhakuohjeet ovat pykälässä 46 ja päätti
kokouksen klo 17.55 kiittäen niin yhteisen kirkkovaltuuston jäseniä kuin
viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä toivottaen kaikille hyvän Jumalan
siunaamaa joulua ja uutta vuotta 2019.
Valtuutettu, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannele Viljakainen
kiitti valtuuston puheenjohtajaa viimeisestä 2 vuodesta koko yhteisen
kirkkovaltuuston puolesta toivottaen kaikkea hyvää tulevaan.

Allekirjoitukset
Marjatta Nykänen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

Kirsi Valapuro
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kouvola 14.12.2018

Tuula Rikala

Antero Rossi

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 17.12. – 16.1.2019 Kouvolan
seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa, Maunukselantie 3 A,
kolmas kerros, 45700 Kuusankoski.
Kuulutus on Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 4.12.2018 – 16.1.2019.

Marjatta Nykänen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Yhteinen
Valitusosoitus
§ 46
Muutoksenhakukiellot
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

35, 40, 43, 44, 45, 46

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 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.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoik
aisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 80–83 §).

ratkaisuun

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Maunukselantie 3, 45700 KUUSANKOSKI
Postiosoite: Pl 41, 45701 KUUSANKOSKI
Telekopio:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
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.
Hankintaoik
aisun 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, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää:
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Yhteinen

Pöytäkirjan pykälät
Valitusviranomainen

36, 37,38, 39, 41, 42
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Osoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Minna Canthin katu 64 (PL 1744) 70701 Kuopio
029 564 2502 asiakaspalvelu
029 564 2501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Puhelin
Fax
Sähköposti

Kirkkokatu 10 (PL 122) 50101 Mikkeli
015 321 600
015 321 6016
mikkeli.tuomiokapitulivl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 21
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
0295 16001
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.
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Yhteinen
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
Puhelin
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 43300
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. 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 €
2.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
4.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
6.000 €
Yksityishenkilön maksu
500 €

Pöytäkirja
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