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§ 56

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusitoista jäsentä ja se
on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille 1.9.2021, päivitettynä
3.9.2021.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Mervi Heinola ja Matti
Kaarlenpoika. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 7.9.2021 heti
kokouksen jälkeen, seurakuntatoimisto, Savonkatu 40.
Päätös
Valittiin Mervi Heinola ja Seppo Hyökki pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi, Matti Kaarlenpojan ollessa estynyt saapumaan kokoukseen.
Kokouksen työjärjestys
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 57

Vuoden 2022 talousarvio

Diaarinumero

DKOU/115/02.00.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.4.2021, § 47, kehottanut
seurakuntaneuvostoja laatimaan oman toiminta- ja talousarvioehdotuksensa
varainhoitovuodeksi 2022 sekä suunnitelman vuosille 2023–2024 euromääräisen vastuukatteen mukaisesti, joka Kouvolan seurakunnan osalta vuodelle
2022 on 2 405 400 euroa. Työalakohtaiset talousarvio- ja toimintasuunnitelmat ovat liitteinä 1 ja 2.
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi
(tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. (KJ
15.2)
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy alaistensa työalojen vuoden 2022 talousarvioehdotukset toimintasuunnitelmineen ja lähettää talousarvioehdotukset toimintasuunnitelmineen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 58

Kouvolan seurakunta 100 vuotta

Diaarinumero

DKOU/158/00.01.02/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Kouvolan seurakunta täyttää 100 vuotta vuonna 2022 ja vuoden aikana
järjestettäviä tapahtumia varten on tarve perustaa juhlatoimikunta,
tapahtumien organisoimiseksi.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto nimeää juhlatoimikunnan, johon viranhaltijoista nimetään
pastori Kaija-Liisa Lindberg (koollekutsuja), kanttori Mari Lehtinen ja pastori
Tomi Päivinen sekä seurakuntaneuvoston jäseniä, seurakuntaneuvoston esityksestä. Nimeämisessä huomioidaan kirkkolain 23:8 mukaisesti ”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.”
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran päätösesitys siten, että juhlatoimikuntaan nimettiin pastori Kaija-Liisa Lindberg (koollekutsuja), kanttori Mari Lehtinen ja pastori Tomi Päivinen sekä seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Arto Sahamies ja seurakuntaneuvoston jäsenet Jutta Ojanen ja Antero Rossi.
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§ 59

I kappalaisen ja I seurakuntapastorin virat

Diaarinumero

DKOU/169/01.01.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Kouvolan seurakunnan I kappalaisen virka on tällä hetkellä täyttämätön,
koska I kappalainen Henna Huppunen toimii vs. kirkkoherrana 28.2.2022 asti.
I seurakuntapastorin viransijaisena ajalla 1.9. – 31.12.2021 toimii pastori Tomi
Päivinen, jonka jälkeen viransijaisuus on avoin 29.5.2022 asti.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulista saadun ohjeen mukaan kyseessä
olevat virat voidaan täyttää samalla virkamääräyksellä riittävän työvoiman
turvaamiseksi, seurakunnan tarpeen mukaisesti, ja virkojen yhdistäminen
samalle määräaikaiselle virkamääräykselle huomioidaan
tehtävänkuvauksessa.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto esittää, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli määrää samalla virkamääräyksellä viransijaisen I kappalaisen virkaan 31.12.2021
asti ja tämän jälkeen viransijaisen I seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1. –
29.5.2022 tai tarvittaessa yhdistetty määräaikainen virkasuhde julistetaan haettavaksi. Mikäli Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli julistaa yhdistetyn määräaikaisen virkasuhteen haettavaksi, valtuuttaa seurakuntaneuvosto vs.
kirkkoherran esittämään viranhaltijapäätöksenä virkamääräystä viransijaiselle,
jonka vs. kirkkoherra ja seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja yhdessä
valitsevat hakuajan päättymisen jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 60

Irtisanoutuminen, nuorisotyönohjaaja Simo Horttanainen

Diaarinumero

DKOU/159/01.01.03/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Nuorisotyönohjaaja Simo Horttanainen on irtisanoutunut nuorisotyönohjaajan
virasta 1.9.2021 alkaen. Hänet on valittu Sammonlahden seurakunnan
nuorisotyönohjaajan virkaan samalla päivämäärällä.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 61

Nuorisotyönohjaajan virka

Diaarinumero

DKOU/160/01.01.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Nuorisotyönohjaaja Simo Horttanaisen irtisanoutuessa 1.9.2021 alkaen vapautuu nuorisotyönohjaajan virka, johon vs. kirkkoherran päätöksellä 17/2021
on palkattu määräaikaiseksi nuorisotyönohjaajaksi Iiro Palosara ajalle 1.9. –
31.12.2021.
Kirkkojärjestyksen 23 luku 3 § velvoittaa kirkollisen viranomaisen arvioimaan
ja huomioimaan päätösten valmistelussa päätöksen vaikutukset kaikkiin alle
18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi 1.1.2022
alkaen ja nimeää nuorisotyönohjaajan viran valintaryhmän, jossa huomioidaan kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaisesti ”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.”
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että nuorisotyönohjaajan viran valintaryhmään nimettiin vs. kirkkoherra Henna Huppunen, nuorisotyön johtaja Tero Pekkola, seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Arto
Sahamies ja seurakuntaneuvoston jäsenet Jarmo Kailio, Minna-Kristiina Mattila ja Anna Ojala.
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§ 62

Eroilmoitus, seurakuntaneuvoston jäsen Jenni Aikio

Diaarinumero

DKOU/161/00.00.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Seurakuntaneuvoston jäsen Jenni Aikio on 28.4.2021 ilmoittanut eroavansa Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvostosta Kouvolan seurakunnan
alueelta poismuuton vuoksi. 18.11.2018 käytyjen seurakuntavaalien tuloksen
perusteella Jenni Aikion tilalle seurakuntaneuvoston jäseneksi nousee Seppo
Hyökki.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto toteaa seurakuntaneuvoston jäsen Jenni Aikion menettävän vaalikelpoisuutensa Kouvolan seurakunnan alueelta poismuuton
vuoksi ja että hänen tilalleen seurakuntaneuvostoon nousee Seppo Hyökki,
18.11.2018 käytyjen seurakuntavaalien tuloksen perusteella.
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 63

Eroilmoitus, seurakuntaneuvoston jäsen Marjo Brownie

Diaarinumero

DKOU/162/00.00.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Seurakuntaneuvoston jäsen Marjo Brownie on 6.5.2021 ilmoittanut eroavansa Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvostosta paikkakunnalta poismuuton vuoksi. 18.11.2018 käytyjen seurakuntavaalien tuloksen perusteella Marjo
Brownien tilalle seurakuntaneuvoston jäseneksi nousee Risto Majander.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto toteaa seurakuntaneuvoston jäsen Marjo Brownien menettävän vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja että hänen
tilalleen seurakuntaneuvostoon nousee Risto Majander, 18.11.2018 käytyjen
seurakuntavaalien tuloksen perusteella.
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 64

Lähetystyön vastuuryhmästä eroaminen, Marjo Brownie

Diaarinumero

DKOU/163/00.00.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Lähetystyön vastuuryhmän jäsen Marjo Brownie on ilmoittanut eroavansa
lähetystyön vastuuryhmästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto toteaa Marjo Brownien eroilmoituksen vastaanotetuksi
ja valitsee hänen tilalleen jäsenen lähetystyön vastuuryhmään seurakuntaneuvoston esityksestä, seurakuntaneuvoston 12.2.2019, § 13, vastuuryhmiä
koskevan päätöksen mukaisesti. Valinnassa huomioidaan kirkkolain 23 luvun
8 §:n mukaisesti ”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.”
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että lähetystyön vastuuryhmään valittiin Heljä Mäki-Patola.
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§ 65

Jäsenen valinta, nuorisotyön vastuuryhmä

Diaarinumero

DKOU/165/00.00.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 15.1.2019, § 3, valita nuorisotyön
vastuuryhmään Tero Pekkolan, seurakuntaneuvoston esityksestä. Tero
Pekkola on 1.8.2021 lähtien toiminut Kouvolan seurakunnan nuorisotyön
johtajan virassa ja näin ollen hänen tilalleen tulee valita jäsen nuorisotyön
vastuuryhmään, seurakuntaneuvoston esityksestä.
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto valitsee jäsenen nuorisotyön vastuuryhmään, Tero Pekkolan tilalle, seurakuntaneuvoston esityksestä. Valinnassa huomioidaan kirkkolain 23 luvun 8 §:n mukaisesti ”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.”
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys siten, että nuorisotyön vastuuryhmään valittiin Säde Hartonen.
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§ 66

Uusi nimikkosopimus

Diaarinumero

DKOU/166/09.04.00/2021

Valmistelija

Lähetystyön vastuuryhmä

Esittelijä

Henna Huppunen
Lähetystyön vastuuryhmä esittää seurakuntaneuvostolle, että Kouvolan seurakunta solmii Evankelisen lähetysyhdistys ELY ry:n kanssa uuden nimikkosopimuksen, jonka sisältö ja vuosittainen kannatustavoite ovat:





ELY:n lähetti Petteri Mannermaa; kohdetyöalue Venäjä, Pietari
vuosittainen kannatustavoite 6 000 euroa
sopimus on määräaikainen 1.8.21 - 31.7.24
sopimuksen allekirjoittavat kirkkoherra ja lähetyssihteeri.

Vs. kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy lähetystyön vastuuryhmän esityksen Evankelisen lähetysyhdistys ELY ry:n kanssa solmittavasta uudesta nimikkosopimuksesta, edellä mainituin ehdoin, jonka allekirjoittavat kirkkoherra ja lähetyssihteeri.
Päätös
Hyväksyttiin vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 67

Ehtoollisenvietto-oikeus, Kouvolan Kohtaamispaikka ry

Diaarinumero

DKOU/119/00.06.01/2021

Esittelijä

Henna Huppunen
Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 4.5.2021, § 47, anoa Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulilta kirkkojärjestyksen 2:9 mukaisesti
ehtoollisenvietto-oikeutta Kouvolankatu 26:ssa sijaitsevassa Kouvolan
Kohtaamispaikan toimintakeskuksessa ja esitti, että ehtoollisenvietto-oikeus
tarkistetaan ja hyväksytään aina vaalikauden alussa.
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 22.6.2021, § 270,
käsitellyt anomuksen ja hyväksynyt Kouvolan Kohtaamispaikka ry:n
toimintakeskuksen ehtoollisenviettopaikaksi 1.1.2022 lukien toistaiseksi,
seurakuntaneuvoston esityksestä poiketen.
Tuomiokapitulin asiaa koskevassa käsittelyssä todetaan, että ”määräaikaisen
oikeuden myöntäminen on mahdollista. Näin tuomiokapituli on usein
päättänyt, kun seurakunnat ovat halunneet siirtää talvikaudella
jumalanpalvelukset kirkkotilasta muualle. Nyt on kyse kuitenkin uuden
ehtoollisenviettopaikan hyväksymisestä kirkkotilan rinnalle eikä kirkkotilan
käytössä tapahdu muutoksia.” Lisäksi todetaan, että ”jumalanpalveluselämän
kytkeminen luottamuselimiin on ongelmallista. Seurakunnan
jumalanpalveluselämän tulee olla pitkäjänteistä. Kirkkoherran tehtävänä on
johtaa kirkkolain 4 luvun mukaista seurakunnan toimintaa. Hän on vastuussa
jumalanpalvelusten ja pyhien sakramenttien harjoittamisesta (KJ 6:13).
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa,
edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän
toteuttamiseksi (KL 10:1, 11.9). Mikäli kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto ovat
eri mieltä jumalanpalvelusta koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava
tuomiokapitulin ratkaistavaksi (KJ 9:7). Seurakuntaneuvostolla on
mahdollisuus pyytää tuomiokapitulilta ehtoollisenvietto-oikeuden
peruuttamista, mikäli asiassa ilmenee ongelmia. Tällainen tilanne tulisi
kyseeseen myös silloin, jos seurakunnan ja Kohtaamispaikka ry:n välinen
sopimus irtisanottaisiin.”
Vs. kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt
Kouvolan Kohtaamispaikka ry:n toimintakeskuksen ehtoollisenviettopaikaksi
1.1.2022 lukien toistaiseksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt
Kouvolan Kohtaamispaikka ry:n toimintakeskuksen ehtoollisenviettopaikaksi
1.1.2022 lukien toistaiseksi.
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§ 68

Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran ja vs. kirkkoherran
päätösluetteloasioiden otsikot ajalta 5.5. – 31.8.2021, liite 3.
Vs. 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 vs. kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 69

Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
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§ 70

Muut asiat
Tilannekatsaus kirkkoherranvaalia koskevista asioista.
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§ 71

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:03 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet, §
72, pöytäkirjaan liitettäväksi.

Allekirjoitukset

____________________
Henna Huppunen
puheenjohtaja

____________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

____________________
Henna Myller
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja
tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kouvola 7.9.2021

____________________
Mervi Heinola

____________________
Seppo Hyökki

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seurakuntatoimistossa, Savonkatu 40,
8.9. – 22.9.2021. Pöytäkirjan nähtävilläoloaika on ilmoitettu
Seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 6.9.2021.

____________________
Henna Huppunen
vs. kirkkoherra
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§ 72

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: 56, 57, 59, 60, 62, 63, 67, 68 a/b, 69, 70, 71

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: 58, 61, 64, 65, 66, 72

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 evankelis-luterilaisen 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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4. 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).
5. 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 seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Seurakuntatoimisto, Savonkatu 40, 45100 Kouvola
Postiosoite: Seurakuntatoimisto, Savonkatu 40, 45100 Kouvola
Sähköposti: kouvola@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 58, 61, 64, 65, 66, 72
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
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–

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, Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00130 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.

