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§ 64

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusitoista jäsentä ja se
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 25.9.2019.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Kirkkoherran päätösesitys
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Jutta Ojanen ja Iiro Palosara.
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 1.10.2019 heti kokouksen
jälkeen, seurakuntatoimisto, Savonkatu 40.
Päätös
Valittiin Jutta Ojanen ja Iiro Palosara pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Kokouksen päättyessä Iiro Palosara ei voinut jäädä pöytäkirjaa allekirjoittamaan, joten pöytäkirjan toiseksi allekirjoittajaksi valittiin Merja Larikka.
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 66

Ohjausryhmä

Diaarinumero

DKOU/153/00.00.01/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Arto Sahamies esittää, että
seurakuntaneuvosto nimeää määräaikaisen ohjausryhmän nuorisotyötä
tukemaan.
Ohjausryhmä ei päätä asioita vaan työskentelee yhdessä työntekijöiden
kanssa heitä tukien ja etsien kestävää pohjaa, suuntaa ja visiota
nuorisotyölle.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää määräaikaisen, nuorisotyötä tukevan ohjausryhmän syyskuun loppuun 2021 asti, jossa mukana ovat nuorisotyöntekijät ja
jonka kokouksiin ohjausryhmä voi kutsua tarvitsemiaan asiantuntijajäseniä.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että ohjausryhmään nimettiin seurakuntaneuvoston jäsenet Arto Sahamies, joka toimii ohjausryhmän koollekutsujana, Jarmo Kailio, Anna Ojala ja Iiro Palosara sekä asiantuntijajäseninä Maarit Räty, Kari Niemelä ja Ari Tähkäpää. Ohjausryhmää täydennetään seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.
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§ 67

Virkavapaa, nuorisotyönohjaaja Eveliina Huuskonen

Diaarinumero

DKOU/144/01.01.02/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Nuorisotyönohjaaja Eveliina Huuskonen anoo virkavapaata ajalle 1.1.2020 –
31.12.2021, koska hänet on valittu Anjalankosken seurakuntaan kahden
vuoden määräaikaiseen nuorisotyönohjaajan virkaan.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Eveliina Huuskoselle virkavapaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 ja valitsee viransijaiseksi nuorisotyön tilapäisessä ja määräaikaisessa virkasuhteessa tällä hetkellä toimivan Tiina
Honkasen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 68

Nuorisotyönohjaajan viran valintaryhmä

Diaarinumero

DKOU/143/00.00.01/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Seurakuntaneuvosto nimesi kokouksessaan 3.9.2019, § 56,
nuorisotyönohjaajan viran valintaryhmään kirkkoherra Keijo Gärdströmin,
seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Arto Sahamiehen, nuorisotyön
johtaja Petri Väljän sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Matti Kaarlenpojan ja
Kasimir Laineen.
Kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaan ”jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee
kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa.”
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto muuttaa nuorisotyönohjaajan viran valintaryhmää kirkkolain 23 luvun 8 §:n edellyttämällä tavalla.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että Matti Kaarlenpoika
jättäytyi pois nuorisotyönohjaajan viran valintaryhmästä ja tilalle valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet Anna Ojala ja Mervi Heinola, kirkkoherra Keijo Gärdströmin, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Arto Sahamiehen ja seurakuntaneuvoston jäsen Kasimir Laineen lisäksi.
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§ 69

Matti Kaarlenpojan, YKV 13.6.2019, jättämä aloite

Diaarinumero

DKOU/36/00.01.02/2019

Valmistelija

YKV 13.6.2019, § 44

Esittelijä

Keijo Gärdström
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa
saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se
kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Valtuutettu Matti Kaarlenpoika on toimittanut yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Lehtomäelle 5.6.2019 aloitteen YKV:n kokoukseen
13.6.2019:
”Matti Kaarlenpoika

ALOITE
5.6.2019

Arvoisa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Elina Lehtomäki
Yhteinen kirkkovaltuusto
Seurakuntien jäsenmäärän vähentyessä seurakuntien saamat jako-osuudet
myös ovat pienentyneet.
Osassa Kouvolan srk-yhtymän seurakuntia jako-osuuden pienennys aiheuttaa
pohdintaa miten rahat riittävät laadukkaaseen toimintaan.
Pyydän, että yhteiselle kirkkovaltuustolle selvitetään, mitä etuja ja haittoja
toiminnalle tulisi, jos Kouvolassa olisi yksi seurakunta nykyisen yhtymämallin
sijaan.
Mahdollisen jatkokeskustelun pohjana käytetään syntynyttä selvitystä.
MATTI KAARLENPOIKA
Matti Kaarlenpoika”
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.8.2019, § 102, käsitellyt
aloitetta ja valtuuttanut hallintojohtaja Matti Ilmivallan pyytämään
seurakuntaneuvostoilta lausunnot aloitteessa mainittuun huoleen
jäsenmäärän vähenemisestä sekä miettimään etuja ja haittoja yhden
seurakunnan mallista nykyiseen.
Hallintojohtaja Matti Ilmivalta pyytää seurakuntaneuvostolta lausuntoja
seuraavista, aloitteessa mainituista asioista 31.10.2019 mennessä:
1. Miten seurakunnissa voidaan tulevaisuudessa vastata aloitteen huoleen
jäsenmäärien vähenemisestä? Miten omalla toiminnalla voitaisiin
vaikuttaa siihen, että jäsenmäärä ei enää pienenisi nykyistä tahtia?
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2. Mitä etuja toiminnalle olisi jos Kouvolassa olisi yksi seurakunta nykyisen
yhtymämallin sijaan?
3. Entä mitä haittoja yhden seurakunnan mallista voisi toiminnalle olla?
Yhteinen kirkkoneuvosto jatkaa aloitteen käsittelyä seurakuntaneuvostoilta
saatujen lausuntojen jälkeen.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja antaa lausunnon edellä esitettyihin kysymyksiin ja lähettää lausunnon edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle
käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että käydyn keskustelun
perusteella seurakuntaneuvosto antoi lausunnon edellä esitettyihin kysymyksiin:
1. Seurakunnan tulisi suuntautua ulospäin ja verkostoitua. Seurakunnan
tulee omassa toiminnassaan painottaa raamattuopetusta, diakoniaa,
lähetys- ja musiikkityötä sekä vahvistaa maallikkoutta.
2. Hallinnollisia tehtäviä voisi yhdistää ja viranhaltijoita käyttää
tehokkaammin ja näin saada vapautuvia resursseja perustyöhön. Yksi
seurakunta myös mahdollistaa yhteiset käytännöt ja pienemmän
henkilökunnan sekä luottamushenkilöiden määrän.
3. Mahdollinen toiminnan väheneminen haja-asutusalueilla. Liiallinen
keskittäminen lisää kasvottomuutta ja vähentää yhteisöllisyyttä.
Luottamushenkilöt myös etääntyvät seurakuntalaisten arjesta.
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§ 70

Mikkelin hiippakunnan rovastikuntajako 1.1.2020 alkaen

Diaarinumero

DKOU/145/00.01.00/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Kirkkolain 3 luvun 1 § 2 mom. mukaan hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin.
Rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Mikkelin hiippakunnassa on tällä
hetkellä seitsemän rovastikuntaa: Mikkelin rovastikunta, Heinolan, Kouvolan,
Kotkan, Lappeenrannan, Imatran ja Savonlinnan rovastikunnat. Hiippakuntarajojen muuttuessa 1.1.2020 Hollolan rovastikunta siirtyy Tampereen hiippakunnasta ja Pieksämäen seurakunta Kuopion hiippakunnasta Mikkelin hiippakuntaan.
Rovastikunta liittyy hallinnollisesti lähinnä lääninrovastin tehtäviin. Lääninrovastin tehtävänä (KJ 19:8) on rovastikunnassa edistää kirkon tehtävän toteutumista, valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti tunnustuksen sekä säännösten ja ohjeiden mukaisesti, edistää
seurakuntien yhteistyötä ja huolehtia muista esimerkiksi piispan lääninrovastille antamista tehtävistä.
Yhtäältä rovastikuntia voidaan tarkastella hiippakuntahallinnon ja piispan, toisaalta seurakuntien näkökulmasta käsin. Alun perin lääninrovastit nimitettiin
piispan kaitsentatehtävien tueksi laajoissa hiippakunnissa. Näin rovastikuntajako palveli ennen kaikkea piispaa ja tuomiokapitulia. Tämä ulottuvuus on yhä
edelleen varteenotettava arvioitaessa rovastikuntajakoa. Toisaalta nykyisin
rovastikunnan merkitys on suurin siellä, missä sillä on merkittävä asema alueensa seurakuntien yhteistoimintayksikkönä tai yhteistoiminnan edistäjänä.
Osin historiallisista, maantieteellisistä ja väestöllisistä syistä kukin rovastikunta on vuosikymmenten varrella profiloitunut toiminnassaan omalla tavallaan.
Kuitenkin rovastikuntien toiminnassa on paljon yhtäläisiä piirteitä.
Tuomiokapitulin vuosiksi 2016 – 2017 asettama työryhmä (Marko Marttila pj.,
Simo-Pekka Rantala, Matti Tolvanen, Juha Tanska ja Leena Silvonen-Jokinen
siht.) teki selvityksen Mikkelin hiippakunnan rovastikuntien historiasta, nykyhetken toiminnasta ja mahdollisista rovastikuntarajojen muutoksista. Työryhmä havaitsi, että eniten rovastikunnallista yhteistoimintaa vaikuttaa olevan
lapsi-, nuoriso-, diakonia- ja lähetystyössä. Joissakin rovastikunnissa on erityisiä toiminnallisten työalojen toimikuntia, jotka kokoontuvat säännöllisesti
muutaman kerran vuodessa. Varsinkin pienille seurakunnille rovastikunnallisesta yhteistoiminnasta ja koulutustilaisuuksista muodostuva anti on resurssien vähäisyyden kannalta hyvin merkityksellistä. Väestökehityksestä johtuen
Mikkelin hiippakunnan nykyiset rovastikunnat ovat muotoutuneet keskenään
hyvin erikokoisiksi. Selvästi pienimpiä jäsenmäärältään ja myös papiston lukumäärän osalta ovat Heinolan ja Imatran rovastikunnat. Seurakuntaliitosten
myötä seurakuntien määrä rovastikuntaa kohden on monissa rovastikunnissa
kutistunut pieneksi. Esimerkiksi Kotkan, Imatran ja Heinolan rovastikunnissa
on nykyisellään vain kolme seurakuntaa. Ennen seurakuntaliitoksia oli tavanomaista, että rovastikunnan muodosti 5 – 10 seurakuntaa.
Kirkolliskokouksen toukokuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti Mikkelin
hiippakunta koostuu 1.1.2020 alkaen neljästä maakunnasta: Etelä-Savo, Ete-
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lä-Karjala, Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Yhden maakunnan kokoinen rovastikunta vastaa niitä näkemyksiä, joita tuomiokapitulin asettama rovastikuntatyöryhmä loppuraportissaan keväällä 2017 esitti. Maakuntien asema on vahvistunut valtionhallinnossa läänien lakkauttamisen jälkeen. Monien yhteistyöverkostojen kannalta on tarkoituksenmukaista, että kirkon puolella on hallinnollinen ja toiminnallinen yksikkö, joka vastaa laajuudeltaan maakuntaa. Lääninrovasti on luonteva henkilö edustamaan rovastikuntaa niin maakunnallisten
liittojen kuin muidenkin maakunnallisesti organisoitujen yhteisöjen suuntaan.
Maakunnallisesti muodostettavissa rovastikunnissa seurakuntien ja papiston
määrä on osapuilleen samankokoinen.
Rovastikuntien nimet pohjautuvat useimmiten historiallisesti vanhoihin kirkollisiin paikkakuntiin tai muuten keskeisiin rovastikunnan alueen paikkakuntiin.
Hiippakunnassa on myös muita nimeämiskäytäntöjä, esimerkiksi arkkihiippakunnassa ja Lapuan hiippakunnassa osa rovastikunnista on nimetty maakuntien mukaan. Olennaista on, että nimet olisivat mahdollisimman selkeitä. Rovastikuntajaon uudistaminen merkitsee useiden rovastikuntien yhdistämistä.
Järkevin nimivaihtoehto olisi siirtyä samassa yhteydessä maakunnallisiin nimiin, jolloin myös vältyttäisiin kiistalta siitä, minkä paikkakunnan mukaan yhdistetty rovastikunta nimetään.
Hiippakuntajaotuksen muutoksen johdosta tuomiokapitulin olisi joka tapauksessa päätettävä hiippakuntaan siirtyvien seurakuntien rovastikunnista. Useat
lääninrovastien viranhoitomääräykset päättyvät vuoden 2019 lopussa, joten
tuomiokapitulin pitää tehdä niistä päätökset. Nykyinen rovastikuntajako on todettu jo pitkään epätarkoituksenmukaiseksi, mutta tuomiokapituli on jäänyt
odottamaan hiippakuntajakoa koskevaa muutosta. Moninkertaisen hallinnollisen päätöksenteon välttämiseksi on järkevää tehdä rovastikuntauudistus samalla, kun hiippakuntajaotuksen muutos tulee voimaan vuoden 2020 alusta.
Edellä esitetyn perusteella on tarkoituksenmukaista, että Mikkelin hiippakuntaan perustetaan 1.1.2020 alkaen neljä rovastikuntaa, jotka alueellisesti vastaavat hiippakuntaan kuuluvia neljää maakuntaa. Samalla nykyiset rovastikunnat lakkaavat. Etelä-Savon rovastikuntaan kuuluvat Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Pieksämäen, Juvan, Kangasniemen, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Savonlinnan, Puumalan ja Sulkavan seurakunnat. Etelä-Karjalan rovastikuntaan kuuluvat Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Taipaleen, Luumäen,
Imatran, Ruokolahden ja Parikkalan seurakunnat. Kymenlaakson rovastikuntaan kuuluvat Kouvolan seurakuntayhtymä, Iitin, Kotka-Kymin, Haminan ja
Pyhtään seurakunnat. Päijät-Hämeen rovastikuntaan kuuluvat Lahden seurakuntayhtymä, Asikkalan, Hollolan, Orimattilan, Heinolan ja Tainionvirran seurakunnat.
Mikkelin hiippakuntaan vuoden 2020 alussa kuuluvilta seurakunnilta pyydetään lausuntoa edellä esitetystä rovastikuntajaon uudistamisesta. Lausunto
tulee toimittaa tuomiokapitulille 4.10.2019 mennessä.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin esitystä
Mikkelin hiippakunnan rovastikuntajaosta 1.1.2020 alkaen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 71

Vaalikelpoisuuden menettäminen, seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälä

Diaarinumero

DKOU/148/00.00.01/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälä aloittaa seurakuntateologina
Anjalankosken seurakunnassa 1.10.2019 ja saa pappisvihkimyksen
27.10.2019, jonka jälkeen hän saa virkamääräyksen seurakuntapastorin
viransijaisuuteen 10.7.2020 asti.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan ”toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun
palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi.
Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.”
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto toteaa seurakuntaneuvoston jäsen Maarit Kenttälän menettäneen vaalikelpoisuutensa 1.10.2019 ja että hänen tilalleen seurakuntaneuvoston jäseneksi nousee Juho Kangas, 18.11.2018 käytyjen seurakuntavaalien tuloksen perusteella.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 72

Kirkkoherran virkamatka syksyllä 2019

Diaarinumero

DKOU/126/01.02.03/2019
-

Mannerheimin jalanjäljillä 4. – 6.10.2019, Pietari

Varapuheenjohtajan päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy edellä mainitun kirkkoherran virkamatkan,
VES-oikeuksin.
Päätös
Hyväksyttiin varapuheenjohtajan tekemä päätösesitys.
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§ 73

Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden
otsikot ajalta 30.8. – 17.9.2019, liite 1.
Kirkkoherran päätösesitys
a) kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n 1 momentin tarkoittamien päätösten
osalta merkitään tiedoksi
b) muiden esiteltyjen viranhaltijapäätösten osalta, ettei seurakuntaneuvosto
käytä kirkkolain 10 luvun 5 §:ssä tarkoitettua siirtämisvaltaa
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 74

Ilmoitusasiat
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi, että Seurakuntakeskuksen kirkkoneuvoston sali otetaan Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterin käyttöön marraskuun 2019 alusta alkaen ja näin ollen seurakuntaneuvoston kokoukset pidetään jatkossa Seurakuntakeskuksen muissa kokoustiloissa.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 75

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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§ 76

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:10 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet, §
77, pöytäkirjaan liitettäväksi.

Allekirjoitukset

____________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

____________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

____________________
Henna Myller
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kouvola ___.___.2019

Kouvola ___.___.2019

____________________
Jutta Ojanen

____________________
Merja Larikka

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa, Savonkatu 40,
2.10. – 16.10.2019. Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu
Seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 1.10.2019.

____________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra

Pöytäkirja
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§ 77

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

64, 69, 70, 71, 73 a/b, 74, 75, 76

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

65, 66, 67, 68, 72, 77

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 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat) sekä 500.000 (käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

-

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Kouvolan seurakunta, seurakuntaneuvosto
Savonkatu 40, 45100 Kouvola
Savonkatu 40, 45100 Kouvola
kouvola@evl.fi
65, 66, 67, 68, 72, 77

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

Pöytäkirja
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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
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
029 564 2501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Pöytäkirja
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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, 50100 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

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.
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Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

