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§ 60

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 21.11.2018.
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 Keijo Kaskiaho ja Maarit
Kenttälä. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi esitetään tiistai 27.11.2018 heti
kokouksen jälkeen, Seurakuntakeskus, sihteerin työhuone.
Päätös
Valittiin Keijo Kaskiaho ja Maarit Kenttälä pöytäkirjantarkastajiksi.
Kokouksen työjärjestys
Kirkkoherran päätösesitys
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys
Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi siten, että §:nä 66 käsitellään seurakuntavaalien 2018 tulos.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran muutettu päätösesitys.
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§ 61

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

Diaarinumero

DKOU/162/02.00.01/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen

Esittelijä

Keijo Gärdström
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 31.10.2018, § 96, käsitellyt
Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviota vuodelle 2019 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaa vuosille 2020 – 2021, liite 1.
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 toimintaja 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
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kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden
edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen
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 3,76 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.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020 – 2021 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta
yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona
Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 62

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Diaarinumero

DKOU/164/01.00.00/2018

Valmistelija

Henkilöstöpalvelun johtokunta/Riitta Lonka

Esittelijä

Keijo Gärdström
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat 14.5.2018 hyväksyneet hyvää käytöstä
koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 10.9.2018 käsitellyt suositusta ja
valmistellut toimintaohjeet Kirkon pääsopijapuolten laatimien mallien pohjalta.
Sitoumus hyvään käytökseen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita
varten tukevat työnantajan lakisääteisten velvoitteiden noudattamista.
Seurakuntatyönantajia sitoo kaikkien muiden työnantajien lailla lakisääteinen
vastuu työpaikan terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Työnantajan on myös
ryhdyttävä toimenpiteisiin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tapauksien
selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää
ehkäisevistä toimenpiteistä on laadittu tukemaan työpaikkoja. Ne myös
muistuttavat siitä, että hyvä työkulttuuri ei synny ilman tietoisia toimia eikä
hyvä työkulttuuri ole kirkonkaan työpaikoilla itsestäänselvyys. Jotta hyvä
käytös on osa työpaikan arjen todellisuutta, työpaikalla on käytävä jatkuvasti
keskustelua hyvästä työkulttuurista ja käyttäytymistä ohjaavista arvoista sekä
laadittava arjen toimintaa ohjaavia pelisääntöjä ja seurattava niiden
noudattamista. Ilmapiiri on tärkeä rakentaa sellaiseksi, että keskustelu on
avointa ja rakentavaa. Yhteinen keskustelu vaikeistakin asioista lisää
keskinäistä luottamusta. Luottamuksen ilmapiirissä perustehtävän hoitaminen
sujuu paremmin, mikä näkyy seurakuntalaisiin, yhteistyökumppaneihin ja
erilaisiin muihin asiakkaisiin asti.
Hyvän käytöksen edistämisessä kaikilla seurakuntayhtymän/seurakuntien
toimijoilla on oma roolinsa. Eri tahojen tulee myös toimia yhteistyössä
parhaan tuloksen aikaan saamiseksi. Yhteistyötoimikunnalla on tärkeä rooli
vuoropuhelun edistämisessä ja yhteisessä valmistelussa. Hyvä työkulttuuria
koskeva sitoumus ja työpaikan ristiriitatilanteita koskevat toimintaohjeet
toteutuvat vasta, kun jokainen työntekijä tuntee niiden sisällön, ymmärtää
niistä saatavan hyödyn ja tietää, mitä häneltä niiden suhteen odotetaan.
Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 8.10.2018, § 74,
hyväksynyt liitteenä 2 olevan sopimuksen hyvään käytökseen sitoutumisesta
Kouvolan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa sekä toimintaohjeet
työpaikan ristiriitatilanteita varten ja lähettänyt ne edelleen yhteiselle
kirkkoneuvostolle tiedoksi. YKN on kokouksessaan 31.10.2018, § 103,
käsitellyt asiaa ja lähettänyt sopimuksen edelleen Kouvolan seurakuntien
seurakuntaneuvostoille ja yhtymän johtaville viranhaltijoille tiedoksi.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 63

Virkavapaa-anomus, IV seurakuntapastori Mikko Wirtanen

Diaarinumero

DKOU/198/01.01.02/2018

Esittelijä

Keijo Gärdström
Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 22.11.2018
valinnut IV seurakuntapastori Mikko Wirtasen yhteisen kasvatustyön johtavan
papin virkaan 1.1.2019 lukien.
Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, joten pastori Mikko
Wirtanen anoo virkavapaata Kouvolan seurakunnan IV seurakuntapastorin
virasta ajalle 1.1. – 30.6.2019.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa IV seurakuntapastori Mikko Wirtasen virkavapaata ajalle 1.1. – 30.6.2019 ja lähettää asian edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin päätettäväksi. Lisäksi seurakuntaneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Mikko Wirtasen virkavapaan
ajan IV seurakuntapastorin viransijaiseksi määrätään pastori Tuija Nuutinen,
joka on antanut suostumuksensa asiaan.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 64

III kappalaisen 50 % virka

Diaarinumero

DKOU/199/01.01.02/2018

Esittelijä

Keijo Gärdström
Pastori Tuija Nuutinen on toiminut III kappalaisen 50 % virassa 1.12.2016
alkaen. Pastori Tuija Nuutinen on antanut kuitenkin suostumuksensa IV
seurakuntapastorin viransijaisuuteen ajalle 1.1. – 30.6.2019.
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että
pastori Tuija Nuutinen määrätään IV seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle
1.1. – 30.6.2019, jonka jälkeen hän palaa hoitamaan III kappalaisen 50 %
virkaa.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 65

Vuoden 2019 kirkkokolehdit

Diaarinumero

DKOU/196/04.02.01/2018

Esittelijä

Keijo Gärdström
Kirkkohallitus on määrännyt vuoden 2019 kirkkokolehdit kannettavaksi
yleiskirjeen 12/2018 mukaan ja jota täydentämään on seurakunnan laadittava
suunnitelma vuoden aikana kannettavista kolehdeista, liite 3.
Päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen 3 mukaisen suunnitelman vuoden 2019
kirkkokolehdeista.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 66

Seurakuntavaalien 2018 tulos

Diaarinumero

DKOU/200/00.00.00/2018

Esittelijä

Keijo Gärdström
Kouvolan seurakunnassa 18.11.2018 toimitetussa seurakuntavaalissa on
Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvoon toimikaudeksi 2019 – 2022 valittu
varsinaiset jäsenet liitteen 4 mukaisesti.
Varsinaisen jäsenen ilmoittaessa esteestä hänen tilalleen kutsutaan
kokoukseen varajäsen vastaavalta ehdokaslistalta vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä.
Kirkkoherran päätösesitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 67

Seurakuntaneuvoston kevään 2019 kokouspäivät

Diaarinumero

DKOU/197/00.02.08/2018

Esittelijä

Keijo Gärdström
Kirkkoherran päätösesitys
Esitän seurakuntaneuvoston kevään 2019 kokouspäiviksi seuraavia tiistaipäiviä:
15.1.
12.2.
12.3.
9.4.
7.5.

kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali
kirkkoneuvoston sali
Luukas-sali
kirkkoneuvoston sali

Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
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§ 68

Kirkkoherran päätösluettelo
Seurakuntaneuvostolle saatetaan tiedoksi kirkkoherran päätösluetteloasioiden
otsikot ajalta 19.10.2018, liite 5.
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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§ 69

Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
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§ 70

Muut asiat
Kirkkoherra Keijo Gärdström esitti lämpimät kiitokset seurakuntaneuvoston
jäsenille menneestä toimintakaudesta 2015 – 2018 ja toivotti rauhallista
joulunaikaa sekä Jumalan siunausta vuodelle 2019.
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§ 71

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:49 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet, §
72, pöytäkirjaan liitettäväksi.

_______________________
Keijo Gärdström
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

_______________________
Arto Sahamies
varapuheenjohtaja

________________________
Henna Myller
sihteeri

Kouvola ___.___.2018

Kouvola ___.___.2018

_______________________
Keijo Kaskiaho

_______________________
Maarit Kenttälä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Seurakuntakeskuksessa, Savonkatu 40,
seurakuntaneuvoston sihteerin työhuoneessa 28.11. – 12.12.2018.
Asiasta on ilmoitettu seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 27.11.2018.

_______________________
Keijo Gärdström
kirkkoherra
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§ 72

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

60, 61, 62, 63, 64, 66, 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

65, 67, 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. 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
65, 67, 72

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
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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 €

