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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajaksi valittu varapuheenjohtaja Anton
Kujala avasi kokouksen Kuusankosken kirkkoherraKimmo Ylikankaan pitämän alkuhartau
den 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:

Todettiin päätösesityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä seuraavat tarkastajat ovat Tuula Rikala ja Antero Rossi.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Rikala ja Antero Rossi.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 4.1.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

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, koska valittu
hallintojohtaja ei ole astunut vielä virkaansa, esittelijänä toimii yhteisenkirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
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Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisena.
Kokousasioitten esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo
Ylikangas.
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§2

Yhteisen kirkkovaltuuston, 13.12.2018, päätösten täytäntöönpano

Diaarinumero

DKOU/212/00.01.02/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2018

Esittelijä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas
Kirkkolain 10 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta
seuraavaa:
“Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Yhteisen kirkkovaltuuston, 13.12.2018, käsittelemät asiat:
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 41
§ 42

Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 2021
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
It-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön päivittäminen
Hautapaikkamaksujen hinnaston päivitys
Hallintojohtajan viran täyttäminen
Erityiskatteisten rahastojen säännöt

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkovaltuuston 13.12.2018 tekemät päätökset todetaan laillisiksi ja
täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Yhteisen kirkkovaltuuston 13.12.2018 tekemät päätökset todettiin laillisiksi ja
täytäntöönpanokelpoisiksi.
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§3

Anjalankosken seurakuntaneuvosto 5.9.2018: IV kappalaisen ja I
seurakuntapastorin virkojen lakkauttaminen ja virkanumeroinnin ajan tasalle
saattaminen

Diaarinumero

DKOU/84/01.01.00/2018

Valmistelija

Anjalankosken seurakuntaneuvosto 5.9.2018/kirkkoherra Eija Murto

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen
kirkkovaltuuston päätettäväksi, että Anjalankosken seurakunnan papin viroista kesästä
2017 lähtien täyttämättä ollut IV kappalaisen virka sekä useamman vuoden täyttämättä
ollut I seurakuntapastorin virka lakkautetaan. Samassa yhteydessä jäljelle jäävien
papin virkojen virkanumerointi (kaksi kappalaista ja kaksi srk-pastoria) saatetaan
ajantasalle.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
Anjalankosken seurakuntaneuvoston esityksen 5.9.2018, § 47, että Anjalankosken
seurakunnan IV kappalaisen ja I seurakuntapastorin virat lakkautetaan.
Samalla voimassa olevien virkojen virkanumerointi saatetaan ajantasalle. Jatkossa
kappalaiset: Outi Heinonen I kappalainen, Johanna Pesonen II kappalainen, 1.1.2019
virassa aloittava Timo Kaukomaa I srk-pastori, Helena Lorentz II srk-pastori.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja esittää yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
Anjalankosken seurakuntaneuvoston esityksen 5.9.2018, § 47, että Anjalankosken
seurakunnan IV kappalaisen ja I seurakuntapastorin virat lakkautetaan.
Samalla voimassa olevien virkojen virkanumerointi saatetaan ajantasalle. Jatkossa
kappalaiset: Outi Heinonen I kappalainen, Johanna Pesonen II kappalainen, 1.1.2019
virassa aloittava Timo Kaukomaa I srk-pastori, Helena Lorentz II srk-pastori
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§4

Risteys-lehden taiton hankinnasta päättäminen

Diaarinumero

DKOU/214/02.06.01/2018

Valmistelija

Laura Blom, viestintäpäällikkö, puh. 040 0851 524

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Kouvolan rovastikunnan julkaiseman seurakuntalehden taitto
tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.
Hankintamenettely
Hankinnassa on noudatettu lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
(1397/2016) sekä hankintayksikön hankintaohjeita. Lisäksi on noudatettu
hankintayksikön toimintaa säätelevää lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita.
Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava
palveluhankinta.
Hankinta on jaettu kolmeen osaan:
Osa1: Taiton toteutus
Osa 2: Painatuksen toteutus
Osa 3: Jakelun toteutus
Tarjouksen sai jättää yhteen tai useampaan osaan ja, että kutakin osaa koskevat
tarjoukset käsiteltiin ja vertailtiin omana erillisenä kokonaisuutenaan.
Hankinnan kulku
Kouvolan seurakuntayhtymän Risteys-lehden taittoa, painatusta ja jakelua koskeva
hankintailmoitus julkaistiin Hilma-järjestelmässä 23.10.2018. Tarjoajille annettiin
mahdollisuus lähettää lisätietokysymyksiä 31.10.2018 saakka. Tarjous tuli toimittaa
15.11.2018 klo 16:00 mennessä. Tarjoukset avattiin 16.11.2018 klo 9:30. Tarjousten
avaamisesta laadittiin pöytäkirja.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:

•
•
•
•
•
•

MAK Media Oy
TK mediatalo Oy
Mediakumppanit Oy
Faktor Oy
Origine Ky
HUVILA Brand & Design Oy
Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten arviointi
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Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä
ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on
suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset
tarjouskilpailusta.
Tarjouksia arvioitiin seuraavasti:
1. Tarjoajan soveltuvuutta koskevien vastausten tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu
Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa tarjoaja tai tarjous voidaan vain joko ottaa
mukaan seuraavaan arviointivaiheeseen tai hylätä. Vain niiden tarjoajien tarjoukset
arvioitiin ja vertailtiin, jotka täyttivät arviointivaiheiden 1 ja 2 vaatimukset.
Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Tarjousten tarkastamisessa kuitenkin todettiin, että MAK Media Oy ja HUVILA Brand &
Design Oy eivät täytä soveltuvuusvaatimuksissa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia.
Edellä mainitut yritykset tulee näin ollen sulkea pois tarjouskilpailusta. MAK Media
Oy:lle ja HUVILA Brand & Design Oy:lle lähetetään erilliset kirjeet, joissa hylkäämisen
syyt perustellaan yksityiskohtaisesti.
Tarjousten valintaperuste ja tarjousten vertailu
Hankintayksikkö
on
tarjouksia
vertaillessaan
soveltanut
vain
etukäteen
tarjouspyynnössä ilmoittamiaan valintaperusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja
syrjimättä.
Valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan paras seuraavasti:
Hinta 80 % (maksimi 80 pistettä)
Edullisin tarjous saa hinnan osalta täydet pisteet kokonaisvertailuun. Muiden
vertailupisteet saadaan suhteuttamalla niiden hinta edullisimpaan hintaan.
Pisteet määräytyvät kaavalla:
pienin annettu hinta
--------------------------- * maksimipisteet 80
tarjottu hinta
Laatu 20 % (maksimi 20 pistettä)
Näytelehdet
Tarjoukseen tuli liittää kolme (3) päävastuullisen taittajan näytelehteä, joista vähintään
yhden tuli olla tabloid-kokoinen.
Kilpailutuksen asiantuntijaryhmä arvioi ja vertaili näytelehdet visuaalisuuden
perusteella seuraavasti:

•
•
•

Kuvien käyttö on innovatiivista ja tukee valittua juttutyyppiä
Kuvituksen, värien, fonttien ja muiden visuaalisten tekijöiden muodostama
kokonaisuus tukee sisältöä
Ominaisuuksien luova vaihtelu lisää yksittäisten juttujen lukuarvoa.
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20 pistettä= Vastaa kiitettävästi yllä kuvattuja tekijöitä
10 pistettä= Vastaa hyvin yllä kuvattuja tekijöitä, mutta puutteita esiintyy
0 pistettä= Vastaa osittain yllä kuvattuja tekijöitä, mutta huomattavia puutteita esiintyy.
Jokainen kolmesta lehdestä arvioitiin yllä olevan pisteytyksen mukaisesti erikseen,
jolloin maksimipistemäärä voi olla 60 pistettä.
Pisteet määräytyvät kaavalla:
Tarjotut näytelehdet
---------------------------------- * painoarvo 20
Parhaat tarjotut näytelehdet
Asiantuntijaryhmään kuuluivat viestinnän vastuuryhmän puheenjohtaja Leena Mänttäri,
viestintäpäällikkö Laura Blom ja tiedottaja Ulla-Maija Hiltunen.
Näytelehtien arvioinnin perustelut kuvataan tarkemmin laatuvertailun tiivistelmässä,
joka on liitteenä 3.
Kokonaisarvio
Hankinnan toteutukseen osallistuneet vertailivat tarjouksia ja päätyivät seuraavaan
kokonaisarvioon:
Tarjoaja

Hinta
€/vuosi
9000

Hintapisteet
33,42

Laatupisteet
20

Kokonais
-pisteet
53,42

Sijoitu
s
4.

Mediakumppanit
Oy
Origine ky

3760

80

4

84

3.

3832

78,49

20

98,49

1.

Faktor Oy

4136

72,72

16

88,72

2.

TK mediatalo Oy

Origine ky:n tarjous koskien seurakuntalehden taittoa on hinta-laatusuhteeltaan paras.
Hankinnasta tehdään valitun palveluntarjoajan kanssa sopimus, joka on voimassa
1.1.2019–31.12.2019. Sopimukseen sisältyy optio, joka on pituudeltaan enintään
kahden (1+1) vuoden mittainen.
Asiakirjojen julkisuus
Hankintayksikön hankintoja koskevat asiakirjat ovat julkisia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja kirkkolain (1054/1993) perusteella sen jälkeen,
kun sopimus asiassa on tehty, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja (liike- ja
ammattisalaisuuden sisältävät tiedot).
Tarjouskilpailuun
osallistuneella
on
asianosaisena
oikeus
saada
tieto
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintapäätöksestä, sen liitteistä ja muista
hankinta-asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja.
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Tarjouskilpailun voittaneelta tullaan hankintalain 105 §:n mukaisesti tarkistamaan
soveltuvuutta osoittavat selvitykset ja todistukset ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista.
Mikäli valittu palveluntuottaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja
ja edellytyksiä tai mikäli palveluntuottaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä
sopimuskauden aikana, voidaan sopimusneuvottelut aloittaa ja hankintasopimus
solmia tarjouskilpailussa toiseksi tulleen tarjoajan kanssa.
Hankintaan liittyvät asiakirjat
Tarjouspyyntö (liite 1)
Tarjouspyynnön liite 1 (liite 2)
Näytelehtien laatuvertailumuistio (liite 3)
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Taiton toteutus

Päätös:

1.1.

Yhteinen kirkkoneuvosto sulkee pois tarjouskilpailusta seuraavat tarjoajat: MAK
Media Oy ja HUVILA Brand & Design Oy, koska he eivät täytä
soveltuvuusvaatimuksissa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia.

1.2.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kouvolan seurakuntayhtymä valitsee
Risteys -lehden taiton tuottajaksi Origine ky:n.

1.1.

Yhteinen kirkkoneuvosto sulkee pois tarjouskilpailusta seuraavat tarjoajat:
MAK Media Oy ja HUVILA Brand & Design Oy, koska he eivät täytä soveltuvuusvaatimuksissa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia.

1.2.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Kouvolan seurakuntayhtymä valitsee
Risteys -lehden taiton tuottajaksi Origine ky:n.
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§5

Risteys-lehden painatuksen hankinnasta päättäminen

Diaarinumero

DKOU/214/02.06.01/2018

Valmistelija

Laura Blom, viestintäpäällikkö, p. 040 0851 524

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Kouvolan rovastikunnan julkaiseman seurakuntalehden
painatus tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.
Hankintamenettely
Hankinnassa on noudatettu lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
(1397/2016) sekä hankintayksikön hankintaohjeita. Lisäksi on noudatettu
hankintayksikön toimintaa säätelevää lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita.
Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava
palveluhankinta.
Hankinta on jaettu kolmeen osaan:
Osa 1: Taiton toteutus
Osa 2: Painatuksen toteutus
Osa 3: Jakelun toteutus
Tarjouksen sai jättää yhteen tai useampaan osaan ja, että kutakin osaa koskevat
tarjoukset käsiteltiin ja vertailtiin omana erillisenä kokonaisuutenaan.
Hankinnan kulku
Kouvolan seurakuntayhtymän Risteys-lehden taittoa, painatusta ja jakelua koskeva
hankintailmoitus julkaistiin Hilma-järjestelmässä 23.10.2018. Tarjoajille annettiin
mahdollisuus lähettää lisätietokysymyksiä 31.10.2018 saakka. Tarjous tuli toimittaa
15.11.2018 klo 16:00 mennessä. Tarjoukset avattiin 16.11.2018 klo 9:30. Tarjousten
avaamisesta laadittiin pöytäkirja.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset:
•

Lehtisepät Oy

•

PunaMusta Oy

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten arviointi
Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä
ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on
suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset
tarjouskilpailusta.
Tarjouksia arvioitiin seuraavasti:
1. Tarjoajan soveltuvuutta koskevien vastausten tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
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3. Tarjousten vertailu
Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa tarjoaja tai tarjous voidaan vain joko ottaa
mukaan seuraavaan arviointivaiheeseen tai hylätä. Vain niiden tarjoajien tarjoukset
arvioitiin ja vertailtiin, jotka täyttivät arviointivaiheiden 1 ja 2 vaatimukset.
Kaikki tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Tarjousten tarkastamisessa kuitenkin todettiin, että Lehtisepät Oy ei täytä
tarjouspyynnössä esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, josta syystä yritys tulee sulkea pois
tarjouskilpailusta. Lehtisepät Oy:lle lähetetään erillinen kirje, jossa hylkäämisen syy
perustellaan yksityiskohtaisesti.
Tarjousten valintaperuste ja tarjousten vertailu
Hankintayksikkö on tarjouksia vertaillessaan soveltanut vain etukäteen
tarjouspyynnössä ilmoittamiaan valintaperusteita kaikkiin tarjouksiin tasapuolisesti ja
syrjimättä.
Valintaperusteena on halvin hinta. Halvinta hintaa käytetään ainoana
vertailuperusteena, koska laatutekijät on huomioitu hankinnan kohteen kuvauksessa,
tarjoajille asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa, hankinnan kohteen ominaisuuksien
vähimmäisvaatimuksissa ja hankintasopimuksen ehdoissa.
Koska hyväksyttäviä tarjouksia saapui vain yksi (1) kappale, ei tarjousten vertailua
suoritettu.
Tarjouksessaan PunaMusta Oy on ilmoittanut palvelulle arvonlisäverottoman hinnan 16
326 euroa/vuodessa. Vuosikertahinta tarkoittaa neljän 16-sivuisen ja yhden 24-sivuisen
toteutuksen yhteenlaskettua hintaa. Painatuksen vuosikertahinta on laskettu määrälle
50.000 kpl.
Hankinnasta tehdään valitun palveluntarjoajan kanssa sopimus, joka on voimassa
1.1.2019–31.12.2019. Sopimukseen sisältyy optio, joka on pituudeltaan enintään
kahden (1+1) vuoden mittainen.
Tarjouskilpailun voittaneelta tullaan hankintalain 105 §:n mukaisesti tarkistamaan
soveltuvuutta osoittavat selvitykset ja todistukset ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista.
Asiakirjojen julkisuus
Hankintayksikön hankintoja koskevat asiakirjat ovat julkisia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja kirkkolain (1054/1993) perusteella sen jälkeen,
kun sopimus asiassa on tehty, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja (liike- ja
ammattisalaisuuden sisältävät tiedot).
Tarjouskilpailuun osallistuneella on asianosaisena oikeus saada tieto
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintapäätöksestä, sen liitteistä ja muista
hankinta-asiakirjoista lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja.
Tarjouskilpailun voittaneelta tullaan hankintalain 105 §:n mukaisesti tarkistamaan
soveltuvuutta osoittavat selvitykset ja todistukset ennen hankintasopimuksen
allekirjoittamista.
Hankintaan liittyvät asiakirjat
Tarjouspyyntö, kts. § 5
Tarjouspyynnön liite 4
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Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
1. Lehtisepät Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta, koska se ei täytä tarjouspyynnössä
esitettyjä vähimmäisvaatimuksia.
2. Kouvolan seurakuntayhtymä valitsee Risteys -lehden painatuksen tuottajaksi
PunaMusta Oy:n.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että
1. Lehtisepät Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta, koska se ei täytä tarjouspyynnössä
esitettyjä vähimmäisvaatimuksia.
2. Kouvolan seurakuntayhtymä valitsee Risteys -lehden painatuksen tuottajaksi PunaMusta Oy:n.

Pöytäkirja

1/2019

12

03.01.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§6

Risteys-lehden jakelun hankinnasta päättäminen

Diaarinumero

DKOU/214/02.06.01/2018

Valmistelija

Laura Blom, viestintäpäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on Kouvolan rovastikunnan julkaiseman seurakuntalehden jakelu
tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti.
Hankintamenettely
Hankinnassa on noudatettu lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
(1397/2016) sekä hankintayksikön hankintaohjeita. Lisäksi on noudatettu
hankintayksikön toimintaa säätelevää lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita.
Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon alittava
palveluhankinta.
Hankinta on jaettu kolmeen osaan:
Osa 1: Taiton toteutus
Osa 2: Painatuksen toteutus
Osa 3: Jakelun toteutus
Tarjouksen sai jättää yhteen tai useampaan osaan. Kutakin osaa koskevat tarjoukset
käsiteltiin ja vertailtiin omana erillisenä kokonaisuutenaan.
Hankinnan kulku
Kouvolan seurakuntayhtymän Risteys-lehden taittoa, painatusta ja jakelua koskeva
hankintailmoitus julkaistiin Hilma-järjestelmässä 23.10.2018. Tarjoajille annettiin
mahdollisuus lähettää lisätietokysymyksiä 31.10.2018 saakka. Tarjous tuli toimittaa
15.11.2018 klo 16:00 mennessä. Tarjoukset avattiin 16.11.2018 klo 9:30. Tarjousten
avaamisesta laadittiin pöytäkirja.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti seuraava yritys:
•

Jakelusuora Oy

Tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen arviointi
Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä
ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on
suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset
tarjouskilpailusta.
Tarjouksia arvioitiin seuraavasti:
1. Tarjoajan soveltuvuutta koskevien vastausten tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
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Jakelusuora Oy vakuutti täyttävänsä tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.
Tarjousten tarkastamisessa kuitenkin todettiin, että Jakelusuora Oy ei täytä
soveltuvuusvaatimuksissa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia, mistä syystä yritys tulee
sulkea pois tarjouskilpailusta. Jakelusuora Oy:lle lähetetään erillinen kirje, jossa
hylkäämisen syyt perustellaan yksityiskohtaisesti.
Hankinnan keskeyttäminen
Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 §:n perusteella vain todellisesta ja
perustellusta syystä.
Koska hankintayksikkö ei ole saanut yhtään hyväksyttävää tarjousta, hankinta
keskeytetään.
Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.
Asiakirjojen julkisuus
Hankintayksikön hankintoja koskevat asiakirjat ovat julkisia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja kirkkolain (1054/1993) perusteella sen jälkeen,
kun sopimus asiassa on tehty, lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja (liike- ja
ammattisalaisuuden sisältävät tiedot).
Hankintaan liittyvät asiakirjat
Tarjouspyyntö, kts § 5
Tarjouspyynnön liite 5
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että
1. Kouvolan seurakuntayhtymä keskeyttää Risteys-lehden jakelun hankinnan.
2. Kouvolan seurakuntayhtymä siirtyy hankinnasta hankintalain 40 § mukaiseen
neuvottelumenettelyyn Risteyksen jakelun järjestämisestä, koska siitä ei tullut
tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja ei oleellisesti
muuteta neuvotteluissa.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että
1. Kouvolan seurakuntayhtymä keskeyttää Risteys-lehden jakelun hankinnan.
2. Kouvolan seurakuntayhtymä siirtyy hankinnasta hankintalain 40 § mukaiseen
neuvottelumenettelyyn Risteyksen jakelun järjestämisestä, koska siitä ei tullut
tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja ei oleellisesti
muuteta neuvotteluissa.
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§7

Elimäen diakoniarahaston säännöt

Diaarinumero

DKOU/158/02.05.03/2018

Valmistelija

Elimäen seurakuntaneuvosto/ kirkkoherra Kirsi Hämäläinen

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Elimäen seurakuntaneuvosto 10.12.2018, § 100
Elimäen diakoniarahaston vanhan säännön (Elimäen kirkkovaltuusto vahvistanut 2006)
käyttötarkoitus on "Harjoittaa diakoniatyötä myöntämällä avustuksia Elimäen srk:n
alueella erityisessä kriisitilanteessa syntynyttä tavallista suurempaa kertaluonteista
apua vaativaan hätätilaan."
Varat koostuvat vanhoista yv-keräyksen oman seurakunnan osuuksista, diakoniatyön
saamista kolehdeista ja muista lahjoituksista. Suurimmaksi osaksi ovat siis sellaisia
varoja, joilla ei enää nykymääräysten mukaan rahastoja kartuteta (paitsi varta vasten
rahastoon testamentatuin tai muuten lahjoitettavin isommin erin). Elimäen seurakunnan
diakoniarahastossa ei ole testamenttilahjoituksia. Vanhoissa säännöissä todetaan
myös, että varojen käytöstä vastaa diakoniatyön johtokunta. Nykyisin johtokuntia ei
enää ole, siksi sääntöluonnokseen on merkitty: viranhaltijapäätökset talousarvion
puitteissa ja lisäys, että budjetista poikkeavista päättää seurakuntaneuvosto.
Periaatteessa kokonaiskirkon ohjeistus on, että erityiskatteisia varten pitää olla myös
budjetti ja toimintasuunnitelma. Yhtymän taloushallinto suosittaa alle 10.000 euron
rahastojen lakkauttamista kokonaan, mutta kun rahasto on Elimäen ainoa, voisi varoja
käyttää vähitellen pois. Summa on 8.302,04 euroa tällä hetkellä.
Kouvolan seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti säännöt ja niiden muutokset
vahvistaa kirkkovaltuusto seurakuntaneuvoston esityksestä, mutta muuten YKN ja YKV
eivät rahastojen käyttöön puutu. Muutokset ovat tarpeen osittain siksi, että
lainsäädäntö ja kirkkohallituksenkin ohjeet ovat matkan varrella muuttuneet niin, että
vanhojen sääntöjen määräykset ovat vailla perusteita ja osittain taas siksi, että
testamenttien ehdot, joiden mukaan pääomaan ei juurikaan saa koskea, eivät ole enää
nykyisin aina mahdollisia täyttää. Näin lahjoitusten vaikuttavuus on saattanut
pienentyä. Viime vuosien sijoitustuotot ovat olleet pienempiä kuin aiemmin.
Rahaston sääntöjä ei ole päivitetty yhtymän aikana kertaakaan. Liitteessä 6 on
rahaston säännöt. Sääntömuutokset tehdään mahdollistamaan lahjoituksen
tehokkaampi käyttö ja tahdon mukainen toiminta.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Elimäen seurakuntaneuvoston, 10.12.2018, § 100
tekemät sääntöjen päivitykset ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Elimäen seurakuntaneuvoston, 10.12.2018, § 100
tekemät sääntöjen päivitykset ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
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§8

Yhteinen kirkkovaltuusto 2019 - 2022, yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Marraskuun 18. päivänä 2018 pidetyssä seurakuntavaaleissa on Kouvolan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuustoon valittu kirkkojärjestyksen 10 luvun 9 §:n
mukaisesti seuraavat 51 varsinaista jäsentä toimikaudeksi 2019–2022:
Anjalankosken seurakunta (9):
Lehtomäki Elina
Viljakainen Hannele
Tuomala Hannu
Rasi Merja
Paakala Matti
Raukko Jussi
Vainio Marja-Leena
Kirkkopelto-Marttila Anita
Jaakkola Alpo
Elimäen seurakunta (6)
Ylä-Outinen Mia
Lehtola Helena
Parkko Silja
Hinkkanen Tero
Puonti Matti
Suokas Vesa
Kouvolan seurakunta (16)
Leppänen Jouko
Sahamies Arto
Rossi Antero
Vainio Vesa
Aikio Jenni
Kaarlenpoika Matti
Palosara Iiro
Kenttälä Maarit
Kaskiaho Keijo
Kailio Jarmo
Larikka Merja
Ojala Anna
Kangas Juho
Ojanen Jutta
Brownie Marjo
Laine Kasimir
Kuusankosken seurakunta (12)
Rikala Tuula
Janhunen Ritva
Flöjt Marko
Vainio Juha
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Koivikko Nina
Nyberg Timo
Grönlund Reino
Littman Hannele
Lindberg Jyrki
Hartikainen Jutta
Honkimaa Joonas
Forssell Aulis
Valkealan seurakunta (8)
Puuri Ari
Pasi Kari
Pyötsiä Vesa
Smeds Sakari
Oinas Ari
Nurmi Liisa
Varvikko Mika
Lehto Erkki
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 § 1 mom:ssa on määrätty, että kutsun kirkkovaltuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa tuomiokapitulin määräämä kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Yhteisen
kirkkovaltuuston kutsuu koolle yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo
Ylikangas ja kokouksen avaa tällä perusteella valtuutettu Jussi Raukko Anjalankosken
seurakunnasta.
Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäiseen istuntoonsa
torstaina 17.1.2019 klo 17 Kuusankosken Seurakuntakeskuksen Salissa.
Yhteisen kirkkoneuvoston Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen saatetuksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.
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§9

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
KJ 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa. Nyt valittavien toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit.
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§ 10

Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii hallintosihteeri,
jollei valtuusto toisin määrää.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu
sihteerikseen hallintosihteeri Kirsi Valapuron.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu
sihteerikseen hallintosihteeri Kirsi Valapuron.
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§ 11

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

Diaarinumero

DKOU/195/00.01.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
keskuudestaan aakkosjärjestystä noudattaen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Noudatetun
käytännön mukaisesti esitetään myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat
kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
keskuudestaan aakkosjärjestystä noudattaen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Noudatetun
käytännön mukaisesti esitetään myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat
kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa.
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§ 12

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan ensimmäisessä
kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista
jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan tehtävänä on toimittaa kirkkovaltuustossa
mahdollisesti vaadittavat suhteelliset vaalit.
KL 7:4 mukaan kirkkovaltuustossa vaalit toimitetaan pääsääntöisesti
enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin
noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että
he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. KJ 7:5
mukaan suhteellinen vaali on aina toimitettava suljetuin lipuin ja myös enemmistövaali
niin vaadittaessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.
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§ 13

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
KJ 10:10,1 mukaan yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin
seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen
kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä muita jäseniä sen mukaan kuin
ohjesäännössä määrätään. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt
puheenjohtajaksi Kuusankosken seurakunnan kirkkoherran Kimmo Ylikankaan
vuoden 2019 alusta alkaen. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien valittavien jäsenten tulee olla yhtymään kuuluvien
seurakuntien vaalikelpoisia jäseniä. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman
seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä
työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
KL 10:2,2 mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen
jäsentä. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisessä kokouksessa valittavien yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
ja jäsenten toimikausi kattaa siis toimintavuodet 2019 ja 2020.
Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut
jäsenet. Mikäli vaali vaaditaan ja päätetään suoritettavaksi suhteellista vaalitapaa
noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa vaalissa ja valituista
jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.

Pöytäkirja
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§ 14

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen
jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2019–2020.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2019–2020.

Pöytäkirja
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§ 15

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan on varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalin
jälkeen valittava näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2019–2020.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2019–2020.

Pöytäkirja
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§ 16

Jäsenen valinta henkilöstöpalvelunjohtokuntaan

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön 1 §:n
mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen seitsemän
jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta valitaan
vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2019 – 2022 ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2019 – 2022 ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.

Pöytäkirja
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§ 17

Jäsenten valinta kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön
1 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen
seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta
valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin toimikaudeksi 2019–2022 ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten
vaalin toimikaudeksi 2019–2022 ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.

Pöytäkirja
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§ 18

Jäsenen ja varajäsenen valinta IT-aluekeskuksen johtokuntaan

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
IT-alueen johtosäännössä (1§) mukaan Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee ITaluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai
luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa
Mikkelin hiippakunnan IT-aluekeskuksen johtokunnan yhden viranhaltija- tai
luottamushenkilöjäsenen ja tämän varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2019–2022.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa
Mikkelin hiippakunnan IT-aluekeskuksen johtokunnan yhden viranhaltija- tai
luottamushenkilöjäsenen ja tämän varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2019–2022.

Pöytäkirja
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§ 19

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja
koskevat päätösluettelot ajalta 20.11.18 – 17.12.2018 on
liitteenä 6.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja
yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta
20.11.18 – 17.12.2018.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja
yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta
20.11.18 – 17.12.2018.
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§ 20

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§ 21

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 22

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.03 todeten, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan pykälässä 23 ja kiitti yhteistyöstä kuluneiden vuosien aikana.

Allekirjoitukset

ANTON KUJALA

KIRSI VALAPURO

Anton Kujala

Kirsi Valapuro

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 4.1.2019
TUULA RIKALA
Tuula Rikala
pöytäkirjantarkastaja

ANTERO ROSSI
Antero Rossi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 7.1.2019 – 21.1.2019.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja
Valkealan seurakuntien ilmoitustauluilla 19.12.2018 – 21.1.2019.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 23

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

1,3,7-22

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

2,4-6

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

Pöytäkirja
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vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu

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

Valitusosoitus

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
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
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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 €

