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§ 110

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen Kouvolan kirkkoherra
Keijo Gärdsrömin pitämän alkuhartauden jälkeen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä
ohjesäännön 3 §:n nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksen tekemiseen.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat olisivat Marke Heijala ja Reino Koivusaari.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marjatta Raskinen ja Reino Koivusaari.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantai 30.11.2018
klo 12.00 – 15.00 välisenä aikana sähköisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.

Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää
asioiden käsittelyjärjestyksen. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat
johtokunnat tai muut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi asetetut hallintoelimet sekä
viranhaltijat. Asiat esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle hallintojohtaja.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen
lisäyksellä, että ilmoitusasioihin kirjataan Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin tekemät
päätökset koskien YKV:n 9.10.2018 lähettämiä asioita.
Yhteisen kirkkoneuvoston 5 §:n mukaan hallintojohtajan estyneenä ollessa kokouksen
esittelijänä toimii kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
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Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena. Tämän kokouksen esittelijänä toimii
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas.
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§ 111

Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen

Diaarinumero

DKOU/195/00.01.01/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Työturvallisuuslain 9 §:n mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja
terveellisyyden edistämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka
kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien
tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laatimisesta vastaa työnantaja.
Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelutoimintaohjelman päivittämisestä
vuosittain ja vie sen yhteistyötoimikunnan käsiteltäväksi ja tarvittaessa
henkilöstöpalvelun johtokunnan hyväksyttäväksi. Työsuojelun toimintaohjelma
viedään kerran valtuustokauden aikana myös yhteiselle kirkkoneuvostolle
tiedoksi.
Yhteistyötoimikunta valmisteli ehdotuksen työsuojelun toimintaohjelman
päivittämiseksi kokouksessaan 13.11.2018, jonka henkilöstöpalvelun
johtokunnan hyväksyi kokouksessaan 14.11.2018. Henkilöstöpalvelun
johtokunta lähettää päivitetyn Työsuojeluohjelman (liite 1) yhteiselle
kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee saamansa päivitetyn Työsuojelun
toimintaohjelman tiedokseen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi saamansa päivitetyn Työsuojelun
toimintaohjelman tiedokseen.
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§ 112

Sisäisen valvonnan vuosiraportti 2018

Diaarinumero

DKOU/195/00.01.01/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.9.2017, § 108, hyväksynyt
sisäisen valvonnan ohjeet ja ohjelman. Hyväksytyn taloussäännön 26 §:n
mukaisesti yhtymän ja seurakuntien hallinnon ja talouden valvonta on
järjestettävä siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta
yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan
avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan
yhtymässä ja seurakunnissa asianmukaisesti, laadukkaasti, lainmukaisesti ja
riskit halliten.
Sisäinen valvonta kuuluu osana esimiesten johtamistyöhön. Sisäinen valvonta
on tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä,
tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Valvonta
ulottuu koko organisaatioon.
Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja
sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että
järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden
mukaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hallintojohtajan raportin ja
havainnot, jotka koostettu liitteeseen 2.
Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää johtavia viranhaltijoita seurakunnissa ja
yhtymän toimintayksiköissä hoitamaan sisäisen valvonnan jatkuvaa tehtävää
ja raportoimaan havainnoista sekä toimenpiteistä hallintojohtajaa tarvittaessa
ja pyydettäessä.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi hallintojohtaja Riitta Longan raportin
ja havainnot, jotka koostettu liitteeseen 2.
Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää johtavia viranhaltijoita seurakunnissa ja
yhtymän toimintayksiköissä hoitamaan sisäisen valvonnan jatkuvaa tehtävää
ja raportoimaan havainnoista sekä toimenpiteistä hallintojohtajaa tarvittaessa
ja pyydettäessä.
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§ 113

Kehitysvammaistyön vastuuryhmän säännön päivitys

Diaarinumero

DKOU/195/00.01.01/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kehitysvammaistyön sääntöä on edellisen kerran päivitetty yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksessa 12.2.2015, § 39. Säännön päivitykseen on
tullut tarvetta, koska kehitysvammaistyön sopimuskumppaneissa ja
seurakuntarakenteissa on vuoden 2015 jälkeen tapahtunut muutoksia. Lisäksi
sääntöä on yhdenmukaistettu muiden vastuuryhmän sääntöjen kanssa.
Vastuuryhmän säännön päivitystä on valmisteltu yhdessä yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajan, kehitysvammaistyön pastorin ja
vastuuryhmän puheenjohtajan kanssa. Lisäksi sääntö on ollut
kommentoitavana vastuuryhmän jäsenillä ja sopimuskumppaneilla.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kehitysvammaistyön vastuuryhmän
päivitetyn säännön, liite 3.
Käsittely kokouksessa:
Vastuuryhmän säännössä mainittu Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean nimi muuttuu 1.1.2019 alkaen nimeksi
Kymsote.
Sääntöön päivitetään jokaisen Carea-sanan jälkeen sulkuihin Kymsote
1.1.2019 alkaen.
Korjattu yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kehitysvammaistyön vastuuryhmän
päivitetyn säännön kokouksessa, sillä lisäyksellä, että Sääntöön päivitetään
jokaisen Carea-sanan jälkeen sulkuihin Kymsote 1.1.2019 alkaen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi korjatun päätösesityksen, liite 3.
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§ 114

It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön päivittäminen

Diaarinumero

DKOU/153/00.01.01/2018

Valmistelija

It-aluekeskuksen johtokunta/Riitta Lonka

Esittelijä

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

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy It-aluekeskuksen korjatun johtosäännön ja
lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi It-aluekeskuksen korjatun johtosäännön ja
lähettää sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
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§ 115

Hautaustoimen hinnastojen päivitys

Diaarinumero

DKOU/181/02.08.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta/Teija Marjamäki

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet
kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset
maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien
muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että
kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymällä
on 21 hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymässä on päästy tähän tavoitteeseen
toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on kokouksessaan 23.11.2018, § 65,
hyväksynyt 1.1.2019 voimaantulevan hautauspalvelumaksujen hinnastojen
päivityksen ja lähettää hinnaston tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi liitteenä 5 olevan
hautauspalvelumaksujen 1.1.2019 voimaantulevan hinnaston.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi liitteenä 5 olevan
hautauspalvelumaksujen 1.1.2019 voimaantulevan hinnaston

Pöytäkirja

9/2018

8

29.11.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 116

Hautapaikkamaksujen hinnaston päivitys

Diaarinumero

DKOU/181/02.08.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta/Teija Marjamäki

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet
kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset
maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien
muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että
kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymällä
on 21 hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymässä on päästy tähän tavoitteeseen
toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta on kokouksessaan 23.11.2018, § 65,
on hyväksynyt 1.1.2019 voimaantulevan hautapaikkamaksujen hinnaston
päivityksen ja lähettää hinnaston yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 6 olevan hautapaikkamaksuja
koskevan hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2019 ja lähettää sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä 6 olevan hautapaikkamaksuja
koskevan hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2019 ja lähettää sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
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§ 117

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vaalin tulos 2018

Diaarinumero

DKOU/194/00.00.00/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
18.11.2018 pidetyissä seurakuntavaaleissa Kouvolan seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon toimikaudeksi 2019 – 2022 valittiin yhtymän
seurakunnista KJ 10:9 määräämät 51 varsinaista jäsentä (liite 5). Paikkojen
jako seurakunnittain määräytyi KL 11:7,3 mukaisesti. Varsinaisen jäsenen
ilmoittaessa esteestä hänen tilalleen kutsutaan kokoukseen varajäsen
kyseisen seurakunnan vastaavalta ehdokaslistalta vertausluvun mukaisessa
järjestyksessä.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteen 7 mukaisen yhteisen
kirkkovaltuuston vaalin tuloksen tiedokseen saatetuksi ja esittää sen edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee liitteen 7 mukaisen yhteisen
kirkkovaltuuston vaalin tuloksen tiedokseen saatetuksi ja esittää sen edelleen
yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirja

9/2018

10

29.11.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 118

Seurakuntaneuvostojen lausunnot Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviosta 2019 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020 – 2021

Diaarinumero

DKOU/139/02.00.01/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 31.10.2018, § 96, Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman
2019 – 2020.
Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta pyydettiin lausunnot
asiakirjasta.
Seurakuntien seurakuntaneuvostoilta on saatu seuraavat lausunnot:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 1.11.2018, § 69:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle
kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion
sekä vuosia 2019–2020 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman
hyväksymistä.
Elimäen seurakuntaneuvosto 7.11.2018, § 86:
Seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntayhtymän talousarvioesitystä ja
lähettää sen edelleen vahvistettavaksi. Elimäen seurakunnan vastuukate
2019 on 737.520 euroa.
Kouvolan seurakuntaneuvosto, kokous ti 27.11.2018, § 61
Seurakuntaneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2020 – 2021 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta
yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona
Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
Kuusankosken seurakuntaneuvosto 16.11.2018, § 55:
Seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman hyväksymistä.
Valkealan seurakuntaneuvosto 7.11.2018, § 65:
Valkealan seurakuntaneuvosto hyväksyy lausunnossaan vuoden 2019
talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 muilta
osin, mutta edellyttää Investointisuunnitelmassa Valkealan kirkon
sisäseinäpintojen korjauksen siirtyvän aikaisemmaksi vuodelle 2020 eikä
2021, määräraha 500.000 €.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot tiedoksi ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä seurakuntien seurakuntaneuvostojen
lausunnot tiedoksi ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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§ 119

Hallintojohtajan viran täyttäminen

Diaarinumero

DKOU/193/01.01.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan viran hakuaika päättyi
27.9.2018. Virkaa hakivat hakuajan päättymiseen mennessä yhteensä
seitsemäntoista hakijaa.
Hallintojohtajan hakuilmoituksessa todetaan tehtävän vaatimuksista
seuraavasti: Hallintojohtajalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
tehtäväalan tuntemus, hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien toimintaan,
hallintoon sekä talouteen.
Lisäksi todettiin, että tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä
johtamis- ja yhteistyötaitoja, viestintävalmiuksia sekä tehtäväalueen laajaalaista tuntemusta ja kykyä sen kehittämiseen.
Virkaan valittavan tulee kirkkolain mukaan olla Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon konfirmoitu jäsen. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2019 alkaen tai
sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on kuuden
kuukauden koeaika.
Hakijoista viidellätoista oli hakuilmoituksessa vaadittu ylempi
korkeakoulututkinto.
Yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 30.8.2018 hallintojohtajan
viran täyttöprosessia varten työryhmän. Työryhmään valittiin
henkilöstöpalvelun johtokunnan puheenjohtaja Marja-Leena Vainio, joka
nimettiin työryhmän puheenjohtajaksi. Lisäksi työryhmään valittiin Päivi Ainali,
Reino Koivusaari, Leena Mänttäri ja Tuula Rikala. Viran puolesta työryhmään
nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas.
Työryhmän sihteeriksi kutsuttiin henkilöstösihteeri Nina Häkkinen.
Mainittu työryhmä päätti kokouksessaan 3.10.2018 kutsua hakijoista
haastatteluun Päivi Flinkmanin, Pasi Mäkelän, Sari Mankisen, Pekka
Kivilevon, Matti Ilmivallan sekä Marjut Helskeen.
Haastatteluun henkilöitä valittaessa työryhmä otti huomioon aiemmin mainitut
Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan erityisten edellytysten lisäksi
perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet. Yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Taidolla
tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja
taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin
henkilön ominaisuuksiin, kuten lahjakkuuteen, järjestelykykyyn,
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta
tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä
kansalaistoiminnassa saatuja viranhoidon kannalta merkityksellisiä asioita
sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhteydessä
asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusvaatimuksiin, joihin liittyen
on otettava huomioon myös viran tehtäväpiiri sekä virkaan liittyvät
konkreettiset työtehtävät.
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Haastatteluun valittu Pekka Kivilevo ilmoitti ennen haastatteluaan
vetäytyvänsä kyseisen viran hausta.
Työryhmän suorittama Matti Ilmivallan ja Marjut Helskeen haastattelu tapahtui
8.10.2018. Päivi Flinkmanin, Pasi Mäkelän ja Sari Mankisen haastattelu
suoritettiin 16.10.2018.
Haastatellun jälleen työryhmä vertaili hakijoita. Vertailua tehdessä kiinnitettiin
huomiota koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi substanssiosaamiseen,
yhteistyö- ja johtamistaitoihin, viestintävalmiuksiin ja tehtävään sitoutumiseen.
Työryhmä on ottanut huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain (609/1986) säännökset työnantajan velvollisuudesta
edistää tasa-arvoa sekä syrjinnän kieltoa ja syrjintää työelämässä koskevat
säännökset. Myös hallintolaissa säädetyt hallinnon oikeusperiaatteet on otettu
huomioon.
Työryhmä tuli siihen tulokseen, että hakemustietojen ja haastattelujen
perusteella Ilmivalta ja Mäkelä täyttivät parhaiten ko. tehtävän hoitamiselle
asetetut keskeiset valintakriteerit.
Valintatyöryhmä näki yksimielisesti parhaaksi, että yhteiselle
kirkkoneuvostolle esitettäisiin hallintojohtajan virkaan valittavaksi
kauppatieteiden maisteri Matti Ilmivalta ja hänen kieltäytymisensä varalle
kauppatieteiden ja filosofian maisteri Pasi Mäkelä.
Matti Ilmivallalla on hallintojohtajan virkaan soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto. Hänellä on työryhmän näkemyksen mukaan paras
tehtäväalan tuntemus. Hänellä on hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien
toimintaan, hallintoon ja talouteen. Hänellä on tehtävän menestyksekkääseen
hoitamiseen edellytettävät hyvät johtamis- ja yhteistyötaidot, erinomaiset
viestintävalmiudet sekä kykyä tehtäväalueen kehittämiseen. Lisäksi Matti
Ilmivalta oli valintatyöryhmän mielestä haastatelluista henkilökohtaisilta
ominaisuuksiltaan tehtävään sopivin.
Yllämainituista syistä johtuen valintaryhmä katsoo Matti Ilmivallan olevan
paras ehdokas Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi.
Pykälän liitteenä 8 hakuilmoitus ja 9 yhteenveto hakijoista.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
valitsee seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi yhteisen kirkkoneuvoston
asettaman työryhmän yksimielisesti ehdottaman Matti Ilmivallan.
Ilmivallan mahdollisen kieltäytymisen varalle hallintojohtajan virkaan valitaan
varalle Pasi Mäkelä.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
valitsee seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi yhteisen kirkkoneuvoston
asettaman työryhmän yksimielisesti ehdottaman Matti Ilmivallan.
Ilmivallan mahdollisen kieltäytymisen varalle hallintojohtajan virkaan valitaan
varalle Pasi Mäkelä.
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§ 120

Pia Harmokiven irtisanoutuminen perheneuvojan virasta

Diaarinumero

DKOU/192/01.01.03/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Perheneuvoja Pia Harmokivi on 22.10.2018 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut
irtisanoutuvansa Kouvolan seurakuntayhtymän perheasiain
neuvottelukeskuksen perheneuvoja virasta 1.1.2019 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen perheneuvoja Pia Harmokiven
irtisanoutumisen 1.1.2019 alkaen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen perheneuvoja Pia Harmokiven
irtisanoutumisen 1.1.2019 alkaen.
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§ 121

Määräaikaisen perheneuvojan viran täyttö

Diaarinumero

DKOU/193/01.01.01/2018

Valmistelija

Henkilöstöpalvelun johtokunta/Riitta Lonka

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvoja on jättänyt
irtisanomisilmoituksen 22.10.2018 perheneuvojan virasta 1.1.2019 alkaen.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja hakee lupaa täyttää perheneuvojan
virka määräaikaisesti 1.1.2019 – 31.12.2021. Perusteluna määräaikaisuuteen
on, että Kouvolan perheasiain neuvottelukeskuksen paikka maakunnan
sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole vielä selkiytynyt. Tuottaako perheasiain
neuvottelukeskus uudelle maakunnalle palveluja? Jos tuottaa niin mitä
palveluja ja missä määrin. Nämä ratkaisut ovat vielä avoimia ja ne tulevat
omalta osaltaan jatkossa todennäköisesti vaikuttamaan sekä vaadittaviin
työntekijäresursseihin että rahoituspohjaan. Lisäksi Kouvolan perheasiain
neuvottelukeskuksesta jää yksi perheneuvoja eläkkeelle vuoden 2021 aikana.
Tämä luo omalta osaltaan tarvetta silloin uudelleen kohdentaa
työntekijäresursseja perheneuvonnan tiimin sisällä. Määräaikainen viran
täyttö mahdollistaa sen, että virkoja perheneuvonnassa voidaan arvioida
muutaman vuoden päästä uudelleen.
Perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmä on kokoukseen 12.11.2018
yksimielisesti puoltanut perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan esitystä
yhteiselle kirkkoneuvostolle: Vapautuva perheneuvojan virka täytetään
määräaikaisena 1.1.2019 – 31.12.2021 ja siihen tehtävään valitaan
perheneuvojan sijaisena kolmen vuoden ajan toiminut ja edelleen toimiva TM,
Mum Heidi Kääriäinen.
Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 14.11.2018, § 84, puoltanut,
että perheneuvojan virka täytetään määräaikaisesti 1.1.2019 – 31.12.2021.
Perusteluna määräaikaisuuteen on perheneuvonnan palvelurakenteen
organisointi huomioon ottaen henkilöstöresurssit ja maakunnan sosiaali- ja
terveyspalvelujen ratkaisut.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että avoimeksi jäävä perheneuvojan virka
täytetään ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021 ja määräaikaiseen virkaan valitaan
suostumuksensa mukaisesti TM, Mum Heidi Kääriäinen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että avoimeksi jäävä perheneuvojan virka
täytetään ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021 ja määräaikaiseen virkaan valitaan
suostumuksensa mukaisesti TM, Mum Heidi Kääriäinen.
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§ 122

Erityiskatteisten rahastojen säännöt

Diaarinumero

DKOU/158/02.05.03/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Diakoniarahaston, Aino Martikaisen ja Elma Katajan -rahastojen sekä
lähetyksen ja kansainvälisen työn rahaston varat muodostuvat pääosin
testamentti- ja muista lahjoituksista, joiden lahjoittaja on toivonut
lahjoituksensa auttavan seurakunnassa tapahtuvaa työtä. Rahastojen
käyttörajoitukset ovat muodostuneet kuitenkin esteeksi lahjoittajan tahdon
toteutumiselle ja lahjoitusten vaikuttavuus on pienentynyt. Viime vuosien
sijoitustuotot rahastoille ovat myös olleet pienempiä aiempiin vuosiin
verrattuna.
Johtokuntien lakkauttamiseen ja vastuuryhmien perustamiseen liittyen
seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 2.12.2014, § 98, edellisen kerran
hyväksynyt päivitetyt diakoniarahaston sekä Aino Martikaisen ja Elma Katajan
-rahastojen säännöt.
Nyt päivitetyillä rahastojen säännöillä, jotka on valmisteltu Kouvolan seurakuntayhtymän taloushallinnon toimesta, on tarkoitus mahdollistaa lahjoitusten tehokkaampi käyttö ja tahdon mukainen toiminta, liitteet 10,11,12,13.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakuntaneuvoston, 8.11.2018,
hyväksymät liitteinä 10,11,12,13 olevat päivitetyt rahastojen säännöt ja
lähettää asian edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakuntaneuvoston, 8.11.2018,
hyväksymät liitteinä 10,11,12,13 olevat päivitetyt rahastojen säännöt ja
lähettää asian edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
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§ 123

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 23.10. – 20.11.2018 ovat
liitteenä 14.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi.
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§ 124

Ilmoitusasiat
1

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt kokouksessaan 20.11.2018, § 357,
Tontin myynti, ostajana Sami Syrjänen perustettavan yhtiön lukuun (YKV 9.10.2018, §
26)

2

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 20.11.2018, § 360, hyväksynyt
tilan osuuden myynti, ostajana Forest Holding Finland I ky (YKV 9.10.2018, § 27)

3

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt kokouksessaan 20.11.2018, § 380,
Myllykosken kirkon laajennussuunnitelmat (YKV 9.10.2018, § 28)

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tuomiokapitulin päätökset tiedokseen maininnalla, että
asiat vaativat Kirkkohallituksen vahvistuksen.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.

Pöytäkirja

9/2018

19

29.11.2018
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 125

Muut asiat
Ari Puuri muistutti tulevissa rakennushankkeissa kokoaikaisen valvonnan tärkeydestä.
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§ 126

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.07 ja antaa oikaisuvaatimusohjeet pöytäkirjaan
liitettäväksi.

Allekirjoitukset

Kimmo Ylikangas
puheenjohtaja

Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 30.11.2018

Reino Koivusaari

Marjatta Raskinen

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 3.-17.12.2018.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 21.11. – 17.12.2018.

Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 127

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

110,111,112,114,115,116,117,118,119,120,122,123-126

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

113,121

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 € (rakennusurakat) sekä 500.000 € (käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet

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

Kouvolan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski
PL 41, 45701 Kuusankoski
hallinto.kouvola@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät
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
Puhelin
Sähköposti

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
029 56 42501
029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät

Pöytäkirja
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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 (PL 122) 50101 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

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

