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§ 82

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avasi kokouksen Valkealan
kirkkoherra Merja Larvin 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 tarkastajat olisivat Mia Ylä-Outinen ja Tero Hinkkanen.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Ylä-Outinen ja Tero Hinkkanen.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 24.5.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana, allekirjoitukset viikolla 22 Hallintopalvelujen toimistossa,
Maunukselantie 3 A, Kuusankoski.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Ylä-Outinen ja Tero Hinkkanen.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi päätettiin perjantai 24.5.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana, allekirjoitukset viikolla 22 Hallintopalvelujen toimistossa,
Maunukselantie 3 A, Kuusankoski.

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.
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Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin muutoksitta.

2

Pöytäkirja

6/2019

3

23.05.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 83

Myllykosken kirkon laajennus

Diaarinumero

DKOU/138/03.03.03/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä järjesti vuonna 2016 yhteistyössä Kouvolan kaupungin
kanssa yleisen suppean ideakilpailun Myllykosken kirkon laajennuksen, olemassa olevien kirkon tilojen sekä kirkon lähiympäristön suunnittelusta. Kilpailu järjestettiin Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kilpailuna.
Kilpailutehtävänä oli suunnitella Myllykosken kirkon laajennus sekä kirkon nykyisten
tilojen uudelleenjärjestely. Tavoitteena oli suunnitella nykyisen kirkon ja lisärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus, ns. monitoimikirkko huomioiden alueen kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen arvo. Kilpailun tulos tuli toimimaan lähtökohtana
tarkemmalle suunnittelulle. Rakennuksen tuli olla arkkitehtonisesti ja teknisesti kestävä
ja laadukas.
Myllykosken kirkon laajennuksesta käydyn suunnittelukilpailun voitti ehdotus Triadi,
joka laajentaa kirkkoa kolmiosaisella lisärakennuksella. Voittanut työ otettiin kirkkorakennuksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Triadin on suunnitellut Paul Thynell, ark. yo SAFA, avustajina Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari sekä Matti Wäre.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
19.10.2016, § 99, perustaa Myllykosken kirkon laajennukseen suunnittelutoimikunnan.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi suunnittelutoimikunnan puheenjohtajaksi Teuvo Pokin
ja varapuheenjohtajaksi Hannele Viljakaisen. Luottamushenkilöiden edustajiksi nimettiin Risto Pesonen ja Marja-Leena Vainio sekä työntekijöiden edustajiksi kirkkoherra
Heikki Heinonen ja kappalainen Eija Murto. Seurakuntayhtymän edustajiksi nimettiin
hallintojohtaja Riitta Lonka ja kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo. Suunnittelutoimikunnan
sihteeriksi nimettiin kiinteistöpalvelujen toimistosihteeri Anne Loikala.
Suunnittelutoimikunnan tehtävänä oli laatia Myllykosken kirkon hankesuunnitelma ja
sen jälkeen käynnistää varsinainen rakennussuunnittelu, valita tarvittavat suunnittelijat,
ohjata ja organisoida suunnittelua, hyväksyttää suunnitelmat eri hallintoelimissä ja viranomaisilla sekä valmistella urakkalaskentaan liittyvät asiakirjat. Rakennussuunnitteluun ja valmistelutöihin varattiin aikaa kaksi vuotta (2017–2018). Rakennustyö suunniteltiin jakaantuvaksi kahdelle vuodelle (2019–2020).
Suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan 5.4.2017 valita hankkeeseen projektinjohtajan. Kilpailutuksen perusteella projektinjohtajaksi hankkeelle valittiin Insinööritoimisto
Metsärinne Oy suunnittelutoimikunnan kokouksessa 1.6.2017.
Pääpiirustussuunnitelmat lähetettiin KL 14 luvun § 5 a:n mukaisesti lausunnolle Museovirastoon 21.8.2018.
Museoviraston lausunto 4.9.2018: Kolmeosainen laajennus yhdistyy nykyiseen seurakuntatilaan kokonaisuuden kannalta sopusuhtaisena ja alisteisena. Laajennus soveltuu
rakennushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokkaan Myllykosken
kirkkorakennuksen ja sen avoimen puistoalueen piirteisiin. Museovirasto puoltaa esitettyä laajennussuunnitelmaa.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 9.10.2018, § 24, hyväksyä Myllykosken
kirkon laajennuksen pääpiirustussuunnitelmat sekä kustannusarvion. Lisäksi yhteinen
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kirkkovaltuusto valtuutti yhteisen kirkkoneuvoston tekemään toteuttamispäätöksen ja
valitsemaan urakoitsijat, mikäli kustannukset pysyvät yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien, 2019 – 2020, talousarvioiden rajoissa (vuodelle 2019 varattu 2,3 milj. € ja vuodelle 2020 varattu 0,4 milj. €). Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan
13.12.2018, § 583, vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2018 tekemän päätöksen.
Hankintamenettely (julkinen hankinta) käynnistettiin Hilmassa ilmoituksilla osallistumishakemuksista. Rajoitettuun menettelyyn valittiin 5 rakennusurakoitsijaa, 4 lviaurakoitsijaa ja 6 sähköurakoitsijaa, joille lähetettiin tarjouspyyntöasiakirjat. Määräaikaan
2.1.2019 klo 12.00 mennessä saatiin rakennusurakasta 4 tarjousta, lvia-urakasta 4 tarjousta ja sähköurakasta 4 tarjousta. Tarjoukset avattiin ja niistä tehtiin avauspöytäkirjat.
Jokaisesta urakasta halvimpien urakkatarjousten jättäneiden urakoitsijoiden kanssa
käytiin hankintaneuvottelut 4.1.2019. Tarjousten todettiin olevan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset ja ne sisälsivät pyydetyt liitteet.
Tarjouspyynnön mukaan halvin tarjous valitaan, mutta kaikki tarjoukset voidaan jättää
hyväksymättä, mikäli ne ylittävät budjetoidun määrärahan tai seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ei hyväksy hankkeen toteuttamista. Tarjoukset ovat voimassa 4
kk jättöpäivästä eli huhtikuun 2019 loppuun.
Suunnittelutoimikunta käsitteli kokouksessaan 9.1.2019 saapuneet tarjoukset. Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 2,9 milj. euroa ja sen todettiin ylittyvän
huomattavasti saatujen halvimpien urakkatarjousten perusteella arvioituna.
Suunnittelutoimikunta totesi, että vaihtoehtoja hankkeen jatkotoimenpiteille ovat:
A. Jatketaan tällä suunnitelmalla ja saaduilla urakkatarjouksilla
– yhteinen kirkkoneuvosto voi tehdä ehdollisen päätöksen ja pyynnön lisärahoituksesta
yhteiselle kirkkovaltuustolle. Lisärahoitus olisi tämän hetkisten arvioiden mukaan noin
740 000 euroa.
– valtuuston tulee myöntää lisämääräraha ja tehdä toteutuspäätös saatujen urakkatarjousten voimassaoloaikana eli huhtikuun loppuun mennessä
– vaikka neuvosto tekisi edellä mainitut esitykset, voi valtuusto päättää toisin.
Toimikunta on ensisijaisesti vaihtoehdon A kannalla, jolloin hankkeen toteutus voi edetä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Lisäksi tehty suunnitelma vastaa arkkitehtikilpailun tavoitteita, sillä suunnitelma on arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Museovirastolta ja
Kirkkohallitukselta saadut lausunnot ovat olleet hankkeelle myönteisiä ja niissä on arvostettu laajennuksen arkkitehtuuria ja soveltuvuutta kirkon jatkoksi.
B. Keskeytetään hankinta ja suunnitellaan kohde siten, että se voidaan toteuttaa yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymällä budjetilla. Vaihtoehtoina tässä olisi:
– Hankkeen koon olennainen pienentäminen noin kolmasosalla rakennuksen pintaalasta
tai
– Rakennuksen runko ja rakenteet suunnitellaan uudelleen yksinkertaisempana ja pelkistetympänä nykyisten tilaratkaisujen pohjalta, jolloin rakennuksen arkkitehtuuri muuttuisi merkittävästi. Tämä tarkoittaisi mm. kattolyhtyjen poistamista, katon muuttamista
ristikkorakenteiseksi ja hieman loivemmaksi sekä ikkuna-aukotuksen muuttamista.
Hankkeen suunnittelu uudelleen pienempänä tai rakenteiltaan yksinkertaisempana
vaatii lisäsuunnittelua vähintään 1-2 kk sekä uuden urakkakilpailun, johon kuluu aikaa
arviolta 1-1,5 kk neuvotteluineen. Lisäksi tarvitaan lausunnot Museovirastolta ja Kirk-
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kohallitukselta. Näistä muodostuu myös lisäkustannuksia. Näin ollen päätöksenteot
voisivat siten olla aikaisintaan kesällä 2019 ja rakentaminen alkaisi todennäköisesti
vuonna 2020.
C. Hankkeesta luovutaan
Hankkeesta luopuminen vaikeuttaisi ja heikentäisi Anjalankosken seurakunnan toiminnan järjestämistä, joten suunnittelutoimikunta ei pitänyt tätä hyvänä ratkaisuna.
Suunnittelutoimikunta esittää, että ylimääräinen yhteinen kirkkovaltuusto kutsutaan
koolle pikaisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tekemään päätöksen
hankkeen etenemisestä.
Lisäksi suunnittelutoimikunta esittää, että vaihtoehdon B toteutuessa suunnittelijat,
suunnittelutoimikunta, rakennuttaminen ja valvonta jatkavat sellaisenaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto 31.1.2019, § 28, esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle äänin 8 - 4,
että Myllykosken kirkon laajennuksen toteutus keskeytetään ja kaikki saadut urakkatarjoukset hylätään. Kyseinen kohde suunnitellaan siten, että se voidaan toteuttaa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 9.10.2018 § 24 hyväksymän kustannusarvion puitteissa.
Suunnittelijat, suunnittelutoimikunta, rakennuttaminen ja valvonta jatkavat samassa
kokoonpanossa kuin aiemmin.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi äänin 41 – 9 kokouksessaan 14.2.2019, § 21, että
Myllykosken kirkon laajennuksen toteutus keskeytetään ja kaikki saadut urakkatarjoukset hylätään. Kyseinen kohde suunnitellaan siten, että se voidaan toteuttaa yhteisen
kirkkovaltuuston kokouksen 9.10.2018 § 24 hyväksymän kustannusarvion puitteissa.
Suunnittelijat, suunnittelutoimikunta, rakennuttaminen ja valvonta jatkavat samassa
kokoonpanossa kuin aiemmin.
Suurimmat muutokset aikaisempiin suunnitelmiin ovat laajennuksen pinta-alan pienentyminen, kun kaikkia kolmea osaa on kavennettu ja kahta lyhennetty. Laajennuksen
runkorakenne on muutettu tavanomaiseksi aikaisemmasta osin teräsrunkoisesta. Lisäksi eteläinen sisäänkäynti ja kattolyhdyt on poistettu. Tekninen tila on siirretty kellarista ullakolle. Suunnittelutoimikunta käsitteli uusia suunnitelmia kokouksessaan
9.4.2019. Pääpiirustuksista poiketen suunnittelutoimikunta päätti pyytää erillishinnan
noin 30 cm ulkonevista räystäistä. Katon harjalle lisätään iv-järjestelmien vaatimat tuloja poistoilmapiiput. Uudet suunnitelmat ovat liitteenä 1.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 2,9 milj. euroa. Alustavan aikataulun mukaan
laajennustyöt olisi tarkoitus aloittaa syksyllä 2019 ja ne kestäisivät noin vuoden.
Museovirastolta ja Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnalta on pyydetty
lausunnot Myllykosken kirkon laajennuksen suunnitelmista (liitteet 2 ja 3).
Hankintamenettely (julkinen hankinta) käynnistettiin Hilmassa uudelleen 15.4.2019. Nyt
hankintamuotona on avoin menettely, jossa urakoitsijan tulee täyttää rakennuttajan
esittämät teknilliset, taloudelliset ja muut edellytykset. Tarjousten viimeinen jättöpäivä
on 14.5.2019 klo 12.00 mennessä, minkä jälkeen tarjoukset avataan ja laaditaan avauspöytäkirja. Hankintaneuvottelut jokaisesta urakasta halvimpien urakkatarjousten jättäneiden urakoitsijoiden kanssa käydään 15.5.2019. Suunnittelutoimikunta käsittelee
kokouksessaan 20.5.2019 saapuneet tarjoukset.
Projektinjohtaja Kaisu Metsärinne esittelee hankkeen.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
1.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen Kirkkohallituksen vahvistettaviksi Myllykosken
kirkon laajennuksen uudet, liitteenä olevat suunnitelmat.

2.

Myllykosken kirkon laajennushankkeeseen on varattu talousarvioon 2,9 M€.
Saatujen urakkatarjousten mukainen kustannuslaskenta osoittaa, että
hankeen kustannukset jäävät alle hankkeeseen varatun summan.
20.5.2019 kokoontuneen suunnittelutoimikunnan esitys yhteiselle
kirkkoneuvostolle on, että yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että se päättää käynnistää Myllykosken kirkon
laajennushankkeen.

3.

Suunnittelutoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää
yhteiselle kirkkovaltuustolle valittavaksi Myllykosken kirkon urakoitsijat
seuraavasti:
- rakennusurakka Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy
-

LVIA-urakka IUI Talotekniikka Oy

-

sähköurakka KVL sähköasennus Oy

Valinnan peruste on halvin hinta.
Kohdat 2. ja 3. ovat ehdollisia siihen saakka kunnes Kirkkohallitus on
hyväksynyt Myllykosken kirkon laajennussuunnitelmat.

Päätös:

1.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja edelleen Kirkkohallituksen vahvistettaviksi Myllykosken kirkon laajennuksen uudet, liitteenä olevat suunnitelmat muutettuna siten, että hahmoteltuna esitetty kattokotelo toteutetaan sekä räystäitä kasvatetaan erillishintana
pyydettyjen asiakirjojen mukaisesti.

2.

Myllykosken kirkon laajennushankkeeseen on varattu talousarvioon 2,9 M€.
Saatujen urakkatarjousten mukainen kustannuslaskenta osoittaa, että
hankeen kustannukset jäävät alle hankkeeseen varatun summan.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää 20.5.2019 kokoontuneen
suunnittelutoimikunnan esityksen mukaisesti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
se päättää käynnistää Myllykosken kirkon laajennushankkeen.

3.

Yhteinen kirkkoneuvosto suunnittelutoimikunnan esityksestä esittää
yhteiselle kirkkovaltuustolle valittavaksi Myllykosken kirkon urakoitsijat
seuraavasti:
-

rakennusurakka Rakennusliike PK-Insinööritoimisto Oy

-

LVIA-urakka IUI Talotekniikka Oy

-

sähköurakka KVL sähköasennus Oy

Valinnan peruste on halvin hinta.
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Kohdat 2. ja 3. ovat ehdollisia siihen saakka kunnes Kirkkohallitus on hyväksynyt
Myllykosken kirkon laajennussuunnitelmat.

Pöytäkirjaan merkitään, että projektinjohtaja Kaisu Metsärinne ja kiinteistöpäällikkö
Jukka Reijo poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.40.
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§ 84

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

Diaarinumero

DKOU/87/00.03.00/2019

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö, p. 044 4359392

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela on
laatinut tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 Kouvolan seurakuntayhtymän
yhteiselle kirkkovaltuustolle (liite 4).
Tilintarkastajat eivät ole esittäneet pyyntöä tehdä tarkistuksia tai muutoksia tasekirjaan
allekirjoituksen jälkeen.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
vastaanotetuksi sekä esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja vastaanotetuksi
sekä esittää sen edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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§ 85

Tilintarkastuspalvelun hankinta toimikaudelle 2019 - 2022

Diaarinumero

DKOU/93/02.06.01/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 17/2018 ohjeistetaan
seurakuntatalouksia tilintarkastajan valinnasta:
TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019–2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Vuodesta 2011 alkaen seurakuntatalouden tilintarkastajana on voinut olla vain
rekisteröity tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus
(prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla
JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastus-yhteisön on määrättävä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset
riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset
riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä
vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle
ja vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavalle, kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle. Nykyinen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voivat
käynnistää tilintarkastuksen valintaprosessin, ja tarvittaessa toimeenpanna
tarjouskilpailun, jo vuoden 2018 aikana. Tilintarkastajan koko valintaprosessi
voidaan hoitaa myös kevään 2019 aikana. Nykyiset tilintarkastajat tarkastavat
vuoden 2018 tilinpäätöksen keväällä 2019 ja he joutuvat ottamaan kantaa myös
tilikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu
olemaan täysin ilman tilintarkastajaa ennen kuin uudet valitaan.
Kouvolan seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset tilintarkastuspalveluista
vuosille 2019–2022 kahdelta tilintarkastusyhteisöltä: BDO Audiator Oy:ltä ja
KPMG Oy Ab:ltä.
Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu edellisen kerran vuonna 2015.
Tilintarkastusyhteisöjä pyydettiin lähettämään tarjoukset Kouvolan
seurakuntayhtymälle sähköpostilla 13.5.2019 klo 13 mennessä.
Tarjouksen lähetti BDO Audiator Oy.
BDO Audiator Oy on toiminut Kouvolan seurakuntayhtymän tilintarkastajana
toimikaudella 2015 – 2018. Lähettämänsä tarjouksen mukaan BRO Audiator Oy
täyttää kaikki tarjouspyynnön kriteerit. Tilintarkastuspalveluiden tarjottu hinta on
sama kuin oli vuonna 2018 eli 7 180 €/vuosi (alv. 0 %).
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
toimikaudekseen tilintarkastajan seuraavasti:
Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy, joka on nimennyt vastaavaksi
tilintarkastajaksi JHTT, KHT, Ulla—Maija Tuomelan sekä tietohallinnon ja
-turvallisuuden tarkastustehtävän toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
toimikaudekseen tilintarkastajan seuraavasti:
Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy, joka on nimennyt vastaavaksi
tilintarkastajaksi JHTT, KHT, Ulla—Maija Tuomelan sekä tietohallinnon ja
-turvallisuuden tarkastustehtävän toteuttajaksi CISA Ari Itkosen.
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§ 86

Vuoden 2020 kirkollisveroprosentti

Diaarinumero

DKOU/88/02.01.01/2019

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö, p. 044 435 9392

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kirkkolain 15. luvun 2 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista
0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Tuloveroprosentin arvion perusteeksi tulee ottaa ansiotason, työllisen työvoiman ja
jäsenmäärän muutokset. Viimeaikoina valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, eri
tutkimuslaitosten sekä pankkien ennusteet tulevan vuoden, 2020,
bruttokansansatuotteen kasvuksi ovat olleet alle 1,5 prosenttia. Työttömyysasteen
odotetaan pysyvän jotakuinkin aiemmalla tasolla. Inflaatioarvio tulevalle vuodelle on
reilun prosentin. Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta on maaliskuun tilanteen
mukaan 11,7 prosenttia.
Kouvolan Seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on vuodesta 2012 alkaen ollut 1,60.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan
seurakuntayhtymän vuoden 2020 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen
tuloveroprosentti 1,60.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kouvolan
seurakuntayhtymän vuoden 2020 kirkolliseksi tuloveroprosentiksi päätetään nykyinen
tuloveroprosentti 1,60.
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§ 87

Aluekeskusrekisterin perustaminen Kouvolan seurakuntayhtymään

Diaarinumero

DKOU/54/07.00.01/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kirkonkirjojen pitämisestä säädetään kirkkolaissa (KL 16 luku) ja
kirkkojärjestyksessä (KJ 16 luku). Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen
pitämisen yhteisenä keskusrekisterinä (KL 16 luku 3 §).
Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015 (8.12.2015) on viestittänyt seurakunnille
kirkkohallituksen täysistunnon marraskuussa 2015 tekemästä linjauksesta, jonka
mukaan kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa
keskusrekistereissä. Linjaus perustuu seuraaviin johtopäätöksiin:
1. Pienissä kirkkoherranvirastoissa kirkonkirjojen pidon tehtävien hoitamiseen aiheuttavat ongelmia henkilöstöresurssien vähäisyys ja
sijaisuuksien järjestäminen. Erityisen ongelmallisia ovat odottamattomat,
joskus pitkätkin virkavapaat ja työlomat. Työn asiasisältö ja käytettävä
tietojärjestelmä edellyttävät aina sekä asiantuntemusta että käyttöoikeuksien luomista.
2. Haasteita tietojärjestelmän käyttäjille tuo digitointiprosessin myötä
käyttöön otettava uuden työvälineen hallinta. Ammattitaidon kehittäminen
ja palvelutason parantaminen onnistuvat helpommin isommassa
yksikössä.
3. Laskelmien mukaan kirkonkirjojen pidon järjestämisen kustannukset ovat
tällä hetkellä suuremmissa yksiköissä matalammat kuin yksittäisissä
pienissä tai keskisuurissa seurakunnissa.
4. Euroopan parlamentin käsittelyssä olevan tietosuoja-asetuksen
arvioidaan toteutuessaan lisäävän henkilörekistereihin liittyvää
hallinnointia ja toisaalta edellyttävän yhä parempaa
henkilötietolainsäädännön tuntemusta.
5. Kirkonkirjojen pitoon on etsittävä yhdessä yhtenäisiä ja tehokkaita
prosesseja. Tällä hetkellä niin kustannukset kuin käytännötkin poikkeavat
huomattavasti toisistaan seurakuntien ja keskusrekisterien välillä.
Kirkkohallituksen täysistunto arvioi, että alueelliset keskusrekisterit ovat parempi
vaihtoehto kuin yksi valtakunnallinen keskusrekisteri. Kirkonkirjojenpidossa
tarvitaan edelleen paikallista kirkonkirjojen lukuun, paikkakuntien erityispiirteisiin
ja historiatietoihin liittyvää asiantuntemusta.
Kirkkohallituksen yleiskirjeen mukaan järjestelmällinen muutos laajempiin
alueellisiin keskusrekistereihin ei ole mahdollista ennen kuin vanhojen
kirkonkirjojen digitointiprosessi ja tietojen tallentaminen järjestelmään on
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kokonaisuudessaan suoritettu ja tiedot tarkastettu. Alueellisen organisoitumisen
on suunniteltu tapahtuvan seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. Tarpeeksi on
arvioitu noin 2–4 keskusrekisteriä /hiippakunta.
Kirkkohallitus antoi lisäohjeistusta aluekeskusrekisterien
perustamisesta yleiskirjeessä nro 4 / 2019:
KIRKONKIRJOJENPITO KESKITETÄÄN ALUEELLISIIN
KESKUSREKISTEREIHIN
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että
vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon
liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.
Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen
muodostamisesta.
Keskittäminen tarkoittaa, että yksittäisissä seurakunnissa ei vuoden 2021 jälkeen
enää hoideta lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä
viranomaistehtäviä, vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa
aluekeskusrekistereissä. Keskittämisessä on otettava huomioon seurakuntalaisten palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen
mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.
Toimenpiteiden aikataulu
Kirkonkirjojenpidon keskittämiseen tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan täysistunnon
linjauksen mukaan seuraavasti:

1. Ajalla 10/2018 – 12/2019 Kirjuri KirDi pilotoidaan Kirkkohallituksen
Seurakuntarekisterityksikön ja eri seurakuntayhtymien,
keskusrekistereiden ja aluekeskusrekistereiden yhteistyönä.
Pilotoinnin lisäksi Kirkkohallituksen Seurakuntarekisterit-yksikön
johdolla suunnitellaan ja valmistellaan KirDin käyttöönotto sekä
KirDin ja sukuselvitysten laatimiseen liittyvät koulutukset.
KirDillä tarkoitetaan Suomen ev.lut kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä
(Kirjuri) olevaa teknistä ja toiminnallista kokonaisuutta, jonka avulla tuodaan
tietoja Kirjuri Digistä (digitoiduista kirkon- kirjoista ja perhelehdistä) Kirjuri
Dataan (reaaliaikaiset jäsentiedot). Sukuselvitysten laatiminen yhdessä
paikassa riippumatta henkilön muuttohistoriasta on ollut mahdollista
1.10.2018 käynnistyneen Kirjurin KirDi-pilotin myötä.
10/2018 – 12/2019 välisenä aikana hiippakuntien tuomiokapitulit antavat
ohjausta ja eri toimielimissä (seurakuntien kirkkovaltuustot jne.) tehdään
tarvittavat päätökset aluekeskusrekistereiden perustamiseksi ja niihin
liittymiseksi. Niiden seurakuntien, jotka eivät tällä hetkellä kuulu
keskusrekisteriin, tulee käynnistää neuvottelut aluekeskusrekisteriin
liittymisestä tai uuden aluekeskusrekisterin perustamisesta.
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Vuoden 2020 alusta Kirkkohallituksen Seurakuntarekisterit-yksikön johdolla
käynnistetään Kir-Din asteittainen valtakunnallinen käyttöönotto ja
järjestetään tarvittavat koulutukset.
Vuodet 2020–2021 ovat siirtymäaikaa KirDin käyttöönottoon valtakunnallisesti
sekä aluekeskusrekistereiden perustamiseen.
2.

KirDi on otettava käyttöön vuosien 2020–2021 aikana ja sitä on tämän jäl
keen käytettävä pääasiallisena työvälineenä sukuselvitysten laatimisessa.
Manuaalisesti laadittuja sukuselvityksiä ei ole KirDin valtakunnallisen käyt
töönoton jälkeen lupa tehdä kuin poikkeustapauksissa. Vuoden 2022 alusta
lukien sukuselvitysten laatiminen ja muut lakisääteiset kirkolliset ja väestö
kirjanpidolliset viranomaistehtävät siirtyvät kokonaan aluekeskusrekisterei
den tehtäväksi.

3.

Sukuselvitysten laatimiseen tarvittavien KirDin käyttöoikeuksien myöntämi
nen edellyttää, että kyseinen työntekijä voi osoittaa näyttöä osaamisestaan.
Paitsi työntekijöiden myös kirkonkirjojenpidosta vastuussa olevien henkilöiden osaaminen on varmistettava. Tämän vuoksi myös kirkkoherrojen ja
keskusrekisterien johtajien edellytetään osallistuvan aiheesta järjestettäviin
koulutuksiin.

Linjauksen perusteet
Kirkkohallituksen täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito
toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Täysistunnon
linjausten perusteena olivat kirkonkirjojenpidosta tehdyt johtopäätökset. Hankkeen
aikataulu määriteltiin siten, että alueellisten keskusrekisterien muodostamiseen
ryhdyttäisiin viimeistään vuonna 2017 (yleiskirje nro 27/2015).
Aluekeskusrekistereiden pe- rustaminen ei ole kuitenkaan edennyt täysistunnon
vuonna 2015 linjaamassa aikataulussa.
Kirkkohallituksen täysistunnon uusien linjausten perusteina ovat paitsi uudelleen
organisoinnin hitaus ja edellä mainitut johtopäätökset myös kirkolliskokouksen
teettämä selvitys ja talousvaliokunnan mietintö.
Marraskuussa
2018
valmistuneessa
selvityksessä
kirkon
tietohallinnon
organisaatiosta, hankkeista ja kustannuksista todetaan, että Kirjurille asetettuihin
tavoitteisiin ei voida päästä ilman, että kirkonkirjojenpito on keskitetty
aluekeskusrekistereihin. Raportissa todetaan, että ”Kirjurin suunniteltujen
taloudellisten hyötyjen saavuttamiseksi on kirkonkirjojen digitointi saatava pikaisesti
valmiiksi ja jäsenrekisteripalveluissa siirryttävä keskusrekisterimalliin.”
Paitsi ICT-selvityksessä myös kirkolliskokouksen talousvaliokunnan mietinnössä
4/2018 todetaan, että Kirjurille asetettujen taloudellisten hyötyjen saavuttaminen
edellyttää
paitsi
digitoinnin
loppuun
saattamista
myös
siirtymistä
kirkonkirjojenpidossa keskitettyyn keskusrekisterimalliin.
Kouvolassa asiaa on valmisteltu yhdessä hiippakunnan
seurakuntien/seurakuntayhtymien kanssa vuosien 2018 ja 2019 aikana.
Kouvolan seurakuntayhtymässä asian konkretisoituminen alkoi syyskuussa
2018. Asiaa esiteltiin Mikkelin hiippakunnan seurakuntien kirkkoherroille ja
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talouspäälliköille Kouvolassa 27.9.2018. Tämän kokoontumisen ja sitä
seuranneen viestinvaihdon perusteella alkoi hahmottua, että kiinnostusta liittyä
aluekeskusrekisteriin löytyy useilta seurakuntatalouksilta viimeistään vuoden
2022 alusta alkaen.
Aluekeskusrekisterin aloittaessa toimintansa vuoden 2020 alussa, mukaan
olisivat tulossa alustavan suunnitelman mukaan Lappeenrannan
seurakuntayhtymä, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, ja seurakunnat Juvalta,
Kangasniemeltä, Luumäeltä, Pyhtäältä, Ruokolahdelta, Sulkavalta sekä
Taipaleen seurakunta. Vuoden 2021 alusta aluekeskusrekisteriin liittyisi KotkaKymin seurakunta ja vuoden 2022 alusta Parikkalan ja Puumalan seurakunnat.
Vuoden 2020 alusta aluekeskusrekisteriin liittyvien seurakuntien yhteenlaskettu
jäsenmäärä on noin 190 000.
Aluekeskusrekisteriin mahdollisesti liittyvien seurakuntien kanssa on käyty läpi
liittymissopimus ja sen ehdot sekä aluekeskusrekisterin kustannusten jako.
Tarkoituksena on toimittaa kunkin seurakunnan kirkonkirjojen pidon tehtävät
kustannustehokkaasti omakustannushintaan. Kustannuksiin ei lisätä voittolisää.
Aluekeskusrekisterin kustannusten jakaminen seurakuntien kesken tapahtuu
seurakuntien jäsenmäärien perusteella.
Kirkkojärjestyksen mukaan ”Jos seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen
pitämisen kokonaan tai osaksi yhteiseen keskusrekisteriin, seurakuntien
kirkkovaltuustojen on tehtävä siitä sopimus.
Seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto päättää keskusrekisterin
perustamisesta seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille ja 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen tekemisestä seurakuntayhtymään kuulumattomien
seurakuntien kanssa. Asiasta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunto.”
(KJ 16 luku 2 §).
Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostoilta
on pyydetty kirkkojärjestyksen mukainen lausunto aluekeskusrekisterin
perustamisesta.
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 4.4.2019, § 58:
Seurakuntaneuvosto päättää lausuntonaan puoltaa aluekeskusrekisterin
perustamista Kouvolan seurakuntayhtymään.
Elimäen seurakuntaneuvosto 8.4.2019, § 46:
Seurakuntaneuvosto päätti lausuntonaan puoltaa aluekeskusrekisterin
perustamista Kouvolan seurakuntayhtymään.
Kouvolan seurakuntaneuvosto 9.4.2019, § 28:
Seurakuntaneuvosto puoltaa aluekeskusrekisterin perustamista Kouvolan
seurakuntayhtymään ja lähettää asian yhteiselle kirkkoneuvostolle
hyväksyttäväksi ja yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Kuusankosken seurakuntaneuvosto 11.4.2019, § 36:
Seurakuntaneuvosto päätti lausuntonaan puoltaa aluekeskusrekisterin
perustamista Kouvolan seurakuntayhtymään.
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Valkealan seurakuntaneuvosto 24.4.2019, § 31:
Seurakuntaneuvosto päätti lausuntonaan puoltaa aluekeskusrekisterin
perustamista Kouvolan seurakuntayhtymään.
Hallinnollisten päätösten on suunniteltu etenevän keväällä 2019 siten, että
liittyjäseurakunnat tekisivät päätökset 30.6.2019 mennessä.
Sopimusluonnos ja kustannustenjakotaulukko ovat esityslistan liitteinä 5 ja 6.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1. yhteinen kirkkovaltuusto päättää aluekeskusrekisterin
perustamisesta Kouvolan seurakuntayhtymään vuoden 2020
alusta
2. yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy sopimuksen Kouvolan
aluekeskusrekisteristä
3. yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa hallintojohtajan
allekirjoittamaan aluekeskusrekisteriin liittyvien
seurakuntien/seurakuntayhtymien kanssa sopimukset
aluekeskusrekisteriin liittymisestä
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että:
1. yhteinen kirkkovaltuusto päättää aluekeskusrekisterin
perustamisesta Kouvolan seurakuntayhtymään vuoden 2020
alusta
2. yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy sopimuksen Kouvolan
aluekeskusrekisteristä
3. yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa hallintojohtajan
allekirjoittamaan aluekeskusrekisteriin liittyvien
seurakuntien/seurakuntayhtymien kanssa sopimukset
aluekeskusrekisteriin liittymisestä.
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§ 88

Elimäen Kirkkotarhan muistolehdon käyttösuunnitelman hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/72/05.01.01/2019

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 2.5.2019/ Teija Marjamäki,
hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 2.5.2019, § 35
Elimäen kirkkotarhan muistolehdon suunnitelman on tehnyt Ympäristösuunnittelu Soini
Ky vuonna 2008. Elimäen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston
esityksen muistolehdon rakentamisesta 19.12.2008. Kouvolan seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi muistolehdon suunnitelmat kokouksessaan
16.2.2012. Elimäen muistolehto on valmistunut syksyllä 2013. Ensimmäinen hautaus
muistolehtoon on suoritettu 12.6.2014. Alueelle tehty suunnitelma, asemapiirros ja
käyttösuunnitelma ovat liitteinä 7, 8 ja 9.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi, 2.5.2019, § 35, liitteenä olevan
käyttösuunnitelman ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteisen
kirkkovaltuuston päätettäväksi ja edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
2.5.2019, § 35, hyväksymän Elimäen Kirkkotarhan muistolehdon käyttösuunnitelman
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksynnän jälkeen edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
2.5.2019, § 35, hyväksymän Elimäen Kirkkotarhan muistolehdon käyttösuunnitelman
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksynnän jälkeen edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 89

Korian hautausmaan uurnasukuhautaosaston ja muistolehdon suunnitelmien ja
käyttösuunnitelman hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/73/05.01.01/2019

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 2.5.2019/ Teija Marjamäki,
hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 2.5.2019, § 36
Uurnasukuhautaosaston rakentamiseen Elimäen seurakunnan alueella sijaitsevalle
Korian hautausmaalle on varattu rahaa 20 000 € vuodelle 2019. Muistolehto on
valmistunut syksyllä 2018. Uurnahautojen ja muistolehtopaikkojen kysyntä on vuosi
vuodelta lisääntynyt Kouvolan seurakuntayhtymässä tuhkauksen yleistyessä.
Tuhkausprosentti oli vuonna 2018 Kouvolan seurakuntayhtymässä 60 %, ja Elimäen
seurakunnan alueella 47 %. Alueiden suunnitelmat (liitteenä) ovat tehneet
seurakuntapuutarhuri Raila Rantala ja hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäki.
Alueille tehty käyttösuunnitelma on liitteenä 10 ja 11.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi 2.5.2019, § 36, liitteenä olevat
suunnitelmat ja käyttösuunnitelman ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston
kautta yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Käyttösuunnitelma lähetetään edelleen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
2.5.2019, § 36, hyväksymät Korian hautausmaan uurnasukuhautaosaston ja
muistolehdon suunnitelmat yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja
käyttösuunnitelman hyväksynnän jälkeen edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
2.5.2019, § 36, hyväksymät Korian hautausmaan uurnasukuhautaosaston ja
muistolehdon suunnitelmat yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja
käyttösuunnitelman hyväksynnän jälkeen edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 90

Kuusankosken uuden hautausmaan tuhkahautausalueiden suunnitelmien ja
käyttösuunnitelman hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/74/05.01.01/2019

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 2.5.2019/Teija Marjamäki,
hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kuusankosken uuden hautausmaan uurnasukuhauta-alueen laajennukseen on varattu
rahaa 10 000 € vuodelle 2019. Kuusankosken uuden hautausmaan
uurnasukuhautaosasto 34 on täyttymässä. Tämän vuoksi perustetaan mainitun
osaston viereen uusi uurnasukuhautaosasto, joka on numeroitu osastoksi 37. Osasto
37 on suunniteltu samoin periaattein kuin osasto 34. Erona ovat määräykset
hautamuistomerkin suhteen. Osastolle 34 saa asentaa muistomerkkejä, joiden
enimmäismitat ovat 70 x 70 cm. Osastolle 37 saa asentaa muistomerkkejä, joiden
enimmäismitat ovat 60 x 60 cm. Alueiden suunnitelmat (liitteenä 12) on tehnyt
ylipuutarhuri Janne Saarinen. Alueille tehty käyttösuunnitelma on liitteenä 13. Tällä
käyttösuunnitelmalla kumotaan Kuusankosken uuden hautausmaan
tuhkahautausalueille, uurnasukuhautaosastoille ja muistolehdolle laaditut aikaisemmat
käyttösuunnitelmat, jotka on vahvistettu 22.11.1995 Mikkelin tuomiokapitulissa.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi 2.5.2019, § 37 liitteenä olevat
suunnitelmat ja käyttösuunnitelman ja lähettää ne edelleen yhteisen kirkkoneuvoston
kautta yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Käyttösuunnitelma lähetetään edelleen
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
2.5.2019, § 37, hyväksymät Kuusankosken uuden hautausmaan tuhkahautausalueiden
suunnitelmat yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja käyttösuunnitelman
hyväksynnän jälkeen edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan,
2.5.2019, § 37, hyväksymät Kuusankosken uuden hautausmaan tuhkahautausalueiden
suunnitelmat yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja käyttösuunnitelman
hyväksynnän jälkeen edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 91

Anjalankosken srk:n erityiskatteisten rahastojen säännöt

Diaarinumero

DKOU/76/02.03.06/2019

Valmistelija

Anjalankosken seurakuntaneuvosto 2.5.2019, § 42/ Eija Murto, kirkkoherra

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 2.5.2019, § 42:
Rahastojen varat muodostuvat pääosin testamentti- ja muista lahjoituksista. Lahjoittajat
ovat toivoneet lahjoituksensa auttavan seurakunnassa tapahtuvaa työtä. Rahastojen
käyttörajoitukset ovat muodostuneet esteeksi lahjoittajien tahdon toteutumiselle ja lahjoitusten vaikuttavuus on pienentynyt. Viime vuosien sijoitustuotot rahastolle ovat olleet
takavuosia pienempiä.
Rahastojen sääntöjä ei ole päivitetty yhtymän aikana kertaakaan. Sääntömuutokset
tehdään mahdollistamaan lahjoituksen tehokkaampi käyttö ja tahdon mukainen toiminta.
Seurakuntaneuvosto hyväksyi 2.5.2019, § 42 rahastosäännöt (Aallon-Setälän testamenttirahasto, Anjalankosken seurakunnan diakoniarahasto, Anjalankosken seurakunnan kirkkomusiikkirahasto, Anjalankosken seurakuntarahasto) ja lähettää asian yhteisen kirkkoneuvoston kautta yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi,
liitteet 14 a - d.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää lähettää Anjalankosken seurakuntaneuvoston
2.5.2019, § 42 hyväksymät rahastosäännöt (liitteet 14 a – d) yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti lähettää Anjalankosken seurakuntaneuvoston 2.5.2019,
§ 42 hyväksymät rahastosäännöt (Aallon-Setälän testamenttirahasto, Anjalankosken
seurakunnan diakoniarahasto, Anjalankosken seurakunnan kirkkomusiikkirahasto, Anjalankosken seurakuntarahasto, liitteet 14 a – d) yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
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§ 92

Sairaalasielunhoidon sopimus Kymsoten kanssa

Diaarinumero

DKOU/84/04.09.00/2019

Valmistelija

Mia Räty, johtava sairaalapastori

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän ja Kotka-Kymin seurakunnan sairaalasielunhoidolla on
ollut sopimus niiden toimijoiden kanssa, joiden kentällä sairaalapapit tekevät työtään.
Aiemmin siis Kouvolan kaupungin ja Kotkassa toimivan Carean kanssa.
Vuodenvaihde muutti tilanteen, kun Kouvolan kaupungin terveyssektori ja Carea
vaihtuivat Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäksi (Kymsote).
Sopimus sairaalasielunhoidon järjestämisestä on päivitettävä niin, että uusi sopimus
tehdä maakunnallisella kattavuudella. Sopijapuolina uudessa sopimuksessa ovat
Kouvolan seurakuntayhtymä, Kotka-Kymin seurakunta ja Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä.
Sopimus sielunhoitotoimen järjestämisestä Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymässä on liitteenä 15.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sairaalasielunhoitoa koskevan sopimuksen ja
valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikankaan allekirjoittamaan
sopimuksen Kouvolan seurakuntayhtymän puolesta.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi sairaalasielunhoitoa koskevan sopimuksen ja
valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikankaan allekirjoittamaan
sopimuksen Kouvolan seurakuntayhtymän puolesta.
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§ 93

Palvelevan puhelimen organisatorinen järjestely

Diaarinumero

DKOU/85/00.01.00/2019

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken
seurakunnan kirkkoherra

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kun Kouvolan seurakuntayhtymä perustettiin, niin perussopimuksessa sovittiin, että
muun muassa seuraavat työmuodot hoidetaan yhdessä, eli niiden toteuttamisesta
vastaa seurakuntayhtymä:
-

Sairaalasielunhoito

-

Perheneuvonta

-

Kehitysvammaistyö

-

Palveleva puhelin

-

Oppilaitostyö

Mainitut työmuodot kuuluvat yhtymän yhteiseen seurakuntatyöhön. Työalojen
toiminnasta vastaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Käytännössä mainitut
työalat toimivat kuitenkin varsin itsenäisesti ja niillä ei ole säännöllistä ja rakenteellista
yhteistyötä.
Tavoitteena on, että sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan, kehitysvammaistyön,
palvelevan puhelimen ja oppilaitostyön yhteistyötä tiivistetään. On
tarkoituksenmukaista, että mainitut työalat tulevat yhdessä muodostamaan ”yhtymän
eritystyöalojen” kokonaisuuden, jolla on yhteinen työalajohtaja. Kyseinen
eritystyöalojen kokonaisuus pystyy paremmin vastaamaan haasteisiin, jotka nousevat
muuttuvasta toimintaympäristössä. Tavoitteena on lisäksi se, että uusi toimintamalli tuo
mukanaan taloudellista säästöä. Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku väheni vuoden
2018 aikana 1 536 jäsenellä, joka on 2.4 %. Jäsenmäärän lasku on ollut jatkuvaa, ja on
syytä varautua siihen, että jäsenmäärän lasku tulee jatkumaan myös tulevina vuosina.
Tästä syystä rakenteelliset muutokset yhtymän yhteisessä seurakuntatyössä ovat
välttämättömiä.
Ensimmäinen askel yhtymän yhteisen seurakuntatyön tiivistämisessä on se, että
vuoden 2020 alusta lukien Palveleva puhelin siirtyy organisatorisesti
kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön ylläpitämäksi ja
toteuttamaksi toiminnaksi. Muutos tarkoittaa sitä, että aiemmin Kouvolan seurakunnan
seurakuntapastorille kuuluneet Palvelevan puhelimen tehtävät siirtyvät
seurakuntayhtymän työntekijän tehtäväksi siten, että kyseiset tehtävät tulevat
perheneuvojan tehtävänkuvaukseen 1.1.2020 lukien.
Vuonna 2016 Palvelevan puhelimen tehtäviä pitkään hoitanut henkilö eläköityi. Hän oli
hoitanut Palvelevan puhelimen tehtäviä Palvelevan puhelimen sihteeri nimikkeellä osaaikaisena. Tässä yhteydessä yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että Kouvolan
seurakunnan seurakuntapastori hoitaa 1.2.2016 lukien Palvelevan puhelimen
toiminnanohjaajan tehtävää oman seurakuntapastorin tehtävän ohella. Samassa
yhteydessä kyseisen työntekijän tehtävänkuvaus päivitettiin. Papin tehtävien osalta
tämän työntekijän esimiehenä toimii Kouvolan seurakunnan kirkkoherra, mutta
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Palvelevasta puhelimesta vastaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Edellä
kuvattu esimiesjärjestely ei ole paras mahdollinen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että
samalla työntekijällä on useampi esimies.
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan tehtäviä on hoitanut 1.2.2016 alkaen
seurakuntapastori Ulla Koskinen. Mikäli hänelle kuuluneet Palvelevan puhelimen
siirtyvät kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön ylläpitämäksi
ja toteuttamaksi toiminnaksi, niin Kouvolan seurakunnalle jää työntekijän
työpanoksesta käytettäväksi jälleen 100 %.
Ulla Koskiselle on tarjottu mahdollisuutta antaa oma lausuntonsa yhteiselle
kirkkoneuvolle liittyen siihen, että Palveleva puhelin siirtyisi organisatorisesti
kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän ylläpitämäksi ja toteuttamaksi toiminnaksi,
siten että aiemmin hänelle kuuluneet Palvelevan puhelimen tehtävät siirtyvät
seurakuntayhtymän työntekijän tehtäväksi, ja kyseiset tehtävät tulevat perheneuvojan
tehtävänkuvaukseen 1.1.2020 lukien, liitteinä 16 ja 17 ote PP:n vastuuryhmän
kokousmuistiosta 7.3.2019 ja Ulla Koskisen 7.5.2019 antama lausunto asiasta.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen, että Palveleva puhelin siirtyy
organisatorisesti kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän ylläpitämäksi ja
toteuttamaksi toiminnaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin Kouvolan
seurakuntapastorille kuuluneet Palvelevan puhelimen tehtävät siirtyvät
seurakuntayhtymän työntekijän tehtäväksi siten, että kyseiset tehtävät tulevat
perheneuvojan tehtävänkuvaukseen 1.1.2020 lukien.
Käsittely kokouksessa:
Hallintojohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Palveleva puhelin siirtyy organisatorisesti
kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän ylläpitämäksi ja toteuttamaksi toiminnaksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin Kouvolan seurakuntapastorille kuuluneet Palvelevan
puhelimen tehtävät siirtyvät seurakuntayhtymän työntekijän tehtäväksi siten, että
kyseiset tehtävät tulevat perheneuvojan tehtävänkuvaukseen 1.1.2020 lukien.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Palveleva puhelin siirtyy organisatorisesti
kokonaisuudessaan seurakuntayhtymän ylläpitämäksi ja toteuttamaksi toiminnaksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin Kouvolan seurakuntapastorille kuuluneet Palvelevan
puhelimen tehtävät siirtyvät seurakuntayhtymän työntekijän tehtäväksi siten, että
kyseiset tehtävät tulevat perheneuvojan tehtävänkuvaukseen 1.1.2020 lukien.
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§ 94

Irtisanoutuminen virasta, Keskusrekisterin toimistosihteeri

Diaarinumero

DKOU/59/01.01.03/2019

Valmistelija

Sirpa Siren, rekisteripäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Keskusrekisterin toimistosihteeri Riitta Kivistö ilmoittaa 15.5.2019 päivätyllä
ilmoituksella irtisanoutuvansa virastaan 1.9.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen toimistosihteeri Riitta Kivistön eläkkeelle
siirtymisen 1.9.2019 alkaen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen toimistosihteeri Riitta Kivistön eläkkeelle
siirtymisen 1.9.2019 alkaen.
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§ 95

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja
koskevat päätösluettelot ajalta 15.4. – 13.5.2019 on liitteenä 18.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen päätösluettelot ajalta 15.4. – 13.5.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen päätösluettelot ajalta 15.4. – 13.5.2019.
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§ 96

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§ 97

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 98

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.24 ja totesi, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan viimeisessä pykälässä.

Allekirjoitukset
JOUKO LEPPÄNEN
Jouko Leppänen
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 24.5.2019
MIA YLÄ-OUTINEN
Mia Ylä-Outinen

TERO HINKKANEN
Tero Hinkkanen

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 27.5. – 10.6.2019.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 15.5. – 10.6.2019.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 99

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

82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,94,95,96,97

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
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
Pöytäkirjan pykälät

Kouvolan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski
PL 41, 45701 Kuusankoski
hallinto.kouvola@evl.fi
92, 93

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
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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.

Pöytäkirja

6/2019

32

23.05.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
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 €

