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§ 25

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 3.4.2019.
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Kirkkoherran päätösesitys
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Vallitsevan käytännön mukaan vuorossa ovat Jarmo Kailio ja Keijo Kaskiaho.
Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 9.4.2019 heti kokouksen
jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Jarmo Kailio ja Keijo Kaskiaho pöytäkirjantarkastajiksi.
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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§ 26

Nuorisotyön johtajan virka

Diaarinumero

DKOU/7/01.01.02/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Nuorisotyön johtajan viran hakuaika päättyi 11.3.2019 klo 16. Määräaikaan
mennessä hakemuksia saapui 5, joista 4 oli hakuehdot täyttävää ja jotka
seurakuntaneuvoston 12.2.2019, § 17, valitsema valintaryhmä kutsui
haastatteluun. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1. Haastateltavaksi kutsuttiin
Kaisa Heikkilä, Juha Kivirasi, Menni Nousiainen ja Petri Väljä.
Kirkkoherran päätösesitys
Valintaryhmä esittää yksimielisesti seurakuntaneuvostolle, että nuorisotyön
johtajan virkaan 1.5.2019 alkaen valitaan kirkon nuorisotyönohjaaja Petri
Väljä. Varalle Menni Nousiainen.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 27

Valokeilassa Ilouutinen -joulutapahtuma 2019

Diaarinumero

DKOU/55/02.00.01/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Vuoden 2018 Valokeilassa Ilouutinen -joulutapahtuma järjestettiin 23.12.2018.
Tapahtumassa ja sen valmisteluissa oli mukana yli 50 vapaaehtoista, 3
palkattua henkilöä sekä 7 seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijää.
Näytöksiä oli kaksi, joista klo 16 näytöksessä kävi n. 260 henkilöä ja klo 18
näytöksessä n. 310 henkilöä sekä tarjolla olleella glögillä n. 250 henkilöä.
Tapahtuma sai runsaasti kiitosta erityisesti erilaisesta, mutta kuitenkin
raamatullisesta tavasta esittää jouluevankeliumi.
Seurakuntaneuvosto kävi tapahtumaan liittyvän palautekeskustelun
kokouksessaan 12.2.2019, § 18. Työryhmää kiitettiin hyvästä työstä ja
erityisesti vapaaehtoisten työpanoksesta iloittiin. Seurakuntaneuvostossa
myös kannatettiin uuden tapahtuman järjestämistä tulevana jouluna.
Maallikoista Vesa Vainio, Päivi Ainali, ja Maarit Kenttälä sekä seurakunnan ja
seurakuntayhtymän työntekijöistä Tuija Nuutinen, Mari Lehtinen ja Ulla-Maija
Hiltunen olisivat valmiit jatkamaan työryhmässä. Koordinaattorina toimisi
Maarit Kenttälä. Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä (2016) rohkaistaan
myös seurakunnan jäseniä oma-aloitteeseen toimintaan seurakunnan tiloissa,
seurakunnan avulla ja yhdessä tehden.
Hyvän kokemuksen siivittämänä työryhmä anoo seurakuntaneuvostolta 4 400
euroa vuoden 2019 Valokeilassa Ilouutinen -joulutapahtuman järjestämiseksi
22.12.2019. Kustannukset muodostuvat näytelmän ohjauksesta ja
videoinnista 1 500 euroa, käsikirjoituksen muokkauksesta 300 euroa,
äänentoistosta ja valaistuksesta 600 euroa, mainonnasta 400 euroa,
vapaaehtoisten ruokailusta ja glögeistä 550 euroa, eläinten vuokrasta 300
euroa sekä puvustuksesta, lavastuksesta ja lahjoista 300 euroa. Arvioidut
kulut ovat näin ollen 3 950 euroa. Tarjouksia tapahtuman järjestämiseksi ei
kuitenkaan ole vielä pyydetty ja sen vuoksi työryhmän anomassa
määrärahassa on 450 euron liikkumavara. Lisäksi työryhmä esittää, että
jatkossa maallikkovetoisen joulutapahtuman järjestäminen huomioidaan jo
talousarviossa. Vuoden 2019 tapahtuma tulee olemaan uudelleen muokattu
Valokeilassa Ilouutinen -esitys, mutta jatkoa ajatellen työryhmä toivoo, että
talousarviosta varataan määräraha, jonka pohjalta maallikot voivat suunnitella
joulutapahtumaa vuodelle 2020.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy työryhmän esityksen 4 400 euron
määrärahasta vuoden 2019 Valokeilassa Ilouutinen -joulutapahtuman
järjestämistä varten ja huomioi jatkossa joulutapahtuman järjestämisen
talousarviosuunnittelussa. Lisäksi seurakuntaneuvosto päättää, että vuoden
2019 tapahtuman työryhmässä jatkavat maallikoista Vesa Vainio, Päivi Ainali
ja Maarit Kenttälä, joista Maarit Kenttälä toimii koordinaattorina sekä
seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöistä Tuija Nuutinen, Mari
Lehtinen ja Ulla-Maija Hiltunen.
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Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 28

Aluekeskusrekisterin perustaminen Kouvolan seurakuntayhtymään

Diaarinumero

DKOU/54/07.00.01/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta

Esittelijä

Keijo Gärdström
Kirkonkirjojen pitämisestä säädetään kirkkolaissa (KL 16 luku) ja
kirkkojärjestyksessä (KJ 16 luku). Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen
pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä (KL 16 luku 3 §).
Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015 (8.12.2015) on viestittänyt seurakunnille
kirkkohallituksen täysistunnon marraskuussa 2015 tekemästä linjauksesta,
jonka mukaan kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa
keskusrekistereissä. Linjaus perustuu seuraaviin johtopäätöksiin:
1) Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojen pidon tehtävien hoitamiseen
aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien
järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat, joskus pitkätkin
virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä tietojärjestelmä
edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
2) Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä
käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen ja
palvelutason parantaminen onnistuvat helpommin isommassa yksikössä.
3) Laskelmien mukaan kirkonkirjojen pidon järjestämisen kustannukset
ovat tällä hetkellä suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä
pienissä tai keskisuurissa seurakunnissa.
4) Euroopan parlamentin käsittelyssä olevan tietosuoja-asetuksen arvioidaan
toteutuessaan lisäävän henkilörekistereihin liittyvää hallinnointia ja
toisaalta edellyttävän yhä parempaa henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
5) Kirkonkirjojen pitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita
prosesseja.
Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat huomattavasti
toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi, että alueelliset keskusrekisterit ovat
parempi vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri.
Kirkonkirjojenpidossa tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun,
paikkakuntien erityispiirteisiin ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan järjestelmällinen muutos laajempiin
alueellisiin keskusrekistereihin ei ole mahdollista ennen kuin vanhojen
kirkonkirjojen digitointiprosessi ja tietojen tallentaminen järjestelmään on
kokonaisuudessaan suoritettu ja tiedot tarkastettu. Alueellisen
organisoitumisen on suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin
sopimuksin. Tarpeeksi on arvioitu noin 2–4 keskusrekisteriä /hiippakunta.
Kirkkohallitus antoi lisäohjeistusta aluekeskusrekisterien perustamisesta
yleiskirjeessä nro 4/2019:
KIRKONKIRJOJENPITO KESKITETÄÄN ALUEELLISIIN KESKUSREKISTEREIHIN
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Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa,
että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä
tai sen muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021
jälkeen enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon
liittyviä viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa
aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä.
Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon
perustehtävään.
Toimenpiteiden aikataulu
Kirkonkirjojenpidon keskittämiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan
täysistunnon linjauksen mukaan seuraavasti:
1. Ajalla 10/2018 – 12/2019 Kirjuri KirDi pilotoidaan Kirkkohallituksen
Seurakuntarekisterit-yksikön ja eri seurakuntayhtymien,
keskusrekistereiden ja aluekeskusrekistereiden yhteistyönä. Pilotoinnin
lisäksi Kirkkohallituksen Seurakuntarekisterit-yksikön johdolla
suunnitellaan ja valmistellaan KirDin käyttöönotto sekä KirDin ja
sukuselvitysten laatimiseen liittyvät koulutukset.
KirDillä tarkoitetaan Suomen ev.lut kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä
(Kirjuri) olevaa teknistä ja toiminnallista kokonaisuutta, jonka avulla
tuodaan tietoja Kirjuri Digistä (digitoiduista kirkonkirjoista ja perhelehdistä)
Kirjuri Dataan (reaaliaikaiset jäsentiedot). Sukuselvitysten laatiminen
yhdessä paikassa riippumatta henkilön muuttohistoriasta on ollut
mahdollista 1.10.2018 käynnistyneen Kirjurin KirDi-pilotin myötä.
10/2018 – 12/2019 välisenä aikana hiippakuntien tuomiokapitulit antavat
ohjausta ja eri toimielimissä (seurakuntien kirkkovaltuustot jne.) tehdään
tarvittavat päätökset aluekeskusrekistereiden perustamiseksi ja niihin
liittymiseksi. Niiden seurakuntien, jotka eivät tällä hetkellä kuulu
keskusrekisteriin, tulee käynnistää neuvottelut aluekeskusrekisteriin
liittymisestä tai uuden aluekeskusrekisterin perustamisesta.
Vuoden 2020 alusta Kirkkohallituksen Seurakuntarekisterit-yksikön
johdolla käynnistetään KirDin asteittainen valtakunnallinen käyttöönotto ja
järjestetään tarvittavat koulutukset. Vuodet 2020–2021 ovat siirtymäaikaa
KirDin käyttöönottoon valtakunnallisesti sekä aluekeskusrekistereiden
perustamiseen.
2. KirDi on otettava käyttöön vuosien 2020–2021 aikana ja sitä on tämän
jälkeen käytettävä pääasiallisena työvälineenä sukuselvitysten
laatimisessa. Manuaalisesti laadittuja sukuselvityksiä ei ole KirDin
valtakunnallisen käyttöönoton jälkeen lupa tehdä kuin
poikkeustapauksissa. Vuoden 2022 alusta lukien sukuselvitysten
laatiminen ja muut lakisääteiset kirkolliset ja väestökirjanpidolliset
viranomaistehtävät siirtyvät kokonaan aluekeskusrekistereiden tehtäväksi.
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3. Sukuselvitysten laatimiseen tarvittavien KirDin käyttöoikeuksien
myöntäminen edellyttää, että kyseinen työntekijä voi osoittaa näyttöä
osaamisestaan. Paitsi työntekijöiden myös kirkonkirjojenpidosta
vastuussa olevien henkilöiden osaaminen on varmistettava. Tämän vuoksi
myös kirkkoherrojen ja keskusrekisterien johtajien edellytetään
osallistuvan aiheesta järjestettäviin koulutuksiin.
Linjauksen perusteet
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito
toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Täysistunnon
linjausten perusteena olivat kirkonkirjojenpidosta tehdyt johtopäätökset.
Hankkeen aikataulu määriteltiin siten, että alueellisten keskusrekisterien
muodostamiseen ryhdyttäisiin viimeistään vuonna 2017 (yleiskirje nro
27/2015). Aluekeskusrekistereiden perustaminen ei ole kuitenkaan edennyt
täysistunnon vuonna 2015 linjaamassa aikataulussa.
Kirkkohallituksen täysistunnon uusien linjausten perusteina ovat paitsi
uudelleen organisoinnin hitaus ja edellä mainitut johtopäätökset myös
kirkolliskokouksen teettämä selvitys ja talousvaliokunnan mietintö.
Marraskuussa 2018 valmistuneessa selvityksessä kirkon tietohallinnon
organisaatiosta, hankkeista ja kustannuksista todetaan, että Kirjurille
asetettuihin tavoitteisiin ei voida päästä ilman, että kirkonkirjojenpito on
keskitetty aluekeskusrekistereihin. Raportissa todetaan, että ”Kirjurin
suunniteltujen taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi on kirkonkirjojen
digitointi saatava pikaisesti valmiiksi ja jäsenrekisteripalveluissa siirryttävä
keskusrekisterimalliin.”
Paitsi ICT-selvityksessä myös kirkolliskokouksen talousvaliokunnan
mietinnössä 4/2018 todetaan, että Kirjurille asetettujen taloudellisten hyötyjen
saavuttaminen edellyttää paitsi digitoinnin loppuun saattamista myös
siirtymistä kirkonkirjojenpidossa keskitettyyn keskusrekisterimalliin.
Kouvolassa asiaa on valmisteltu yhdessä hiippakunnan seurakuntien
/seurakuntayhtymien kanssa vuosien 2018 ja 2019 aikana.
Kouvolan seurakuntayhtymässä asian konkretisoituminen alkoi syyskuussa
2018. Asiaa esiteltiin Mikkelin hiippakunnan seurakuntien kirkkoherroille ja
talouspäälliköille Kouvolassa 27.9.2018. Tämän kokoontumisen ja sitä
seuranneen viestinvaihdon perusteella alkoi hahmottua, että kiinnostusta
liittyä aluekeskusrekisteriin löytyy useilta seurakuntatalouksilta viimeistään
vuoden 2022 alusta alkaen.
Aluekeskusrekisterin aloittaessa toimintansa vuoden 2020 alussa, mukaan
olisivat tulossa alustavan suunnitelman mukaan Lappeenrannan
seurakuntayhtymä, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, ja seurakunnat Juvalta,
Kangasniemeltä, Luumäeltä, Pyhtäältä, Ruokolahdelta, Sulkavalta sekä
Taipaleen seurakunta. Vuoden 2021 alusta aluekeskusrekisteriin liittyisi
Kotka-Kymin seurakunta ja vuoden 2022 alusta Parikkalan ja Puumalan
seurakunnat. Vuoden 2020 alusta aluekeskusrekisteriin liittyvien seurakuntien
yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 190 000.
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Aluekeskusrekisteriin mahdollisesti liittyvien seurakuntien kanssa on käyty
läpi liittymissopimus ja sen ehdot sekä aluekeskusrekisterin kustannusten
jako. Tarkoituksena on toimittaa kunkin seurakunnan kirkonkirjojen pidon
tehtävät kustannustehokkaasti omakustannushintaan. Kustannuksiin ei lisätä
voittolisää. Aluekeskusrekisterin kustannusten jakaminen seurakuntien
kesken tapahtuu seurakuntien jäsenmäärien perusteella.
Kirkkojärjestyksen mukaan ”Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin, seurakuntien kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää keskusrekisterin
perustamisesta seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille ja 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen tekemisestä seurakuntayhtymään kuulumattomien
seurakuntien kanssa. Asiasta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen
lausunto.” (KJ 16 luku 2 §).
Hallinnollisten päätösten on suunniteltu etenevän keväällä 2019 siten,
että liittyjäseurakunnat tekisivät päätökset 30.6.2019 mennessä.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa aluekeskusrekisterin perustamista Kouvolan
seurakuntayhtymään ja lähettää asian yhteiselle kirkkoneuvostolle
hyväksyttäväksi ja yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 29

I seurakuntapastorin viransijaisuus

Diaarinumero

DKOU/27/01.01.02/2019

Esittelijä

Keijo Gärdström
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt I seurakuntapastori Janne
Turuselle virkavapaata I seurakuntapastorin virasta ajalle 15.10.2019 –
28.6.2020.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että I
seurakuntapastorin viransijaiseksi määrätään pastori Tuuli Kotisalo.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 30

Rippikoulutyön turvallisuus- ja järjestyssääntö kaupunkipäivissä, leireillä ja retkillä

Diaarinumero

DKOU/58/04.04.02/2019

Valmistelija

Tuija Nuutinen

Esittelijä

Keijo Gärdström
Seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 10.4.2018, § 21, hyväksynyt Kouvolan rippikoulutyön paikallissuunnitelman vuosille 2018 - 2020, jonka liitteenä
olevassa rippikoulutyön turvallisuus- ja järjestyssäännössä kaupunkipäivissä,
leireillä ja retkillä on ilmennyt päivittämisen tarve, liite 2.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan rippikoulutyön paikallissuunnitelman
vuosille 2018 – 2020 liitteenä olevan turvallisuus- ja järjestyssäännön
kaupunkipäivissä, leireillä ja retkillä päivittämisen, liitteen 2 mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 31

Rippikoulun vuosisuunnitelma 2019 ja runkosuunnitelma 2020 - 2021

Diaarinumero

DKOU/57/04.04.02/2019

Valmistelija

Tuija Nuutinen

Esittelijä

Keijo Gärdström
Rippikoulun ohjesäännön mukaan seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain
rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman sekä rippikoulutyön
vuosisuunnitelman, liite 3, josta tulee käydä ilmi rippikoululaisten arvioitu
kokonaismäärä, rippikouluryhmien lukumäärä, rippikoulumuodot, yksityis- ja
erityisrippikoulut, rippikoulujen johtajat ja turvallisuusvastaavat, opettajatiimit,
varsinaiset opetuspaikat, käytettävät oppikirjat, rippikoulujen alkamis- ja
päättymisajankohdat, konfirmaatioiden ajankohdat ja paikat sekä yhteydet
seurakunnan muuhun toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy rippikoulun vuosisuunnitelman vuodelle 2019
ja runkosuunnitelman vuosille 2020 – 2021.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.

Pöytäkirja

3/2019

12

09.04.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Kouvolan seurakuntaneuvosto

§ 32

Kirkkoherran virkamatka keväällä 2019

Diaarinumero

DKOU/56/01.02.03/2019
-

17. – 19.5. Rakvere, Narva ja Terijoki

Varapuheenjohtajan päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy edellä mainitun kirkkoherran virkamatkan,
VES-oikeuksin.
Päätös
Hyväksyttiin varapuheenjohtajan tekemä päätösesitys.
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§ 33

Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden
otsikot ajalta 14.2. – 29.3.2019, liite 4.
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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§ 34

Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
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§ 35

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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§ 36

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:45 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet, §
37, 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

____________________
Jarmo Kailio

____________________
Keijo Kaskiaho

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Seurakuntakeskuksessa, Savonkatu 40,
seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 10.4. – 24.4.2019.
Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu Seurakuntakeskuksen
ilmoitustaululla 9.4.2019.

____________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra
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§ 37

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

25, 28, 29, 33 a/b, 34, 35, 36

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

26, 27, 30, 31, 32, 37

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
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja 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
26, 27, 30, 31, 32, 37

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
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vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

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

Pöytäkirja

3/2019

19

09.04.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Kouvolan seurakuntaneuvosto
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Kirkkokatu 10, 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,
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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 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

