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§ 131

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avasi kokouksen Kouvolan
seurakunnan kirkkoherra Keijo Gärdströmin 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 Sakari Smeds ja Juha Vainio.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sakari Smeds ja Juha Vainio.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 29.11.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Smeds ja Hannele Viljakainen.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi päätettiin perjantai 29.11.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.

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:

Päätösesityksen mukainen.
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§ 132

Seurakuntaneuvostojen lausunnot Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviosta 2020 ja
toiminta- ja taloussuunnitelmista 2021-2022

Diaarinumero

DKOU/61/02.00.01/2019

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 31.10.2019, § 114,
Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion 2020 ja talous- ja
toimintasuunnitelman 2021 – 2022.
Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta pyydettiin lausunnot
asiakirjasta.
Seurakuntien seurakuntaneuvostoilta on saatu seuraavat lausunnot:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 7.11.2019, § 100
Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle
kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion
sekä vuosia 2020 - 2022 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman
hyväksymistä.
Elimäen seurakuntaneuvosto 4.11.2019, § 117
Elimäen seurakuntaneuvoston lausunto: Puolletaan talousarvioehdotusta
2020, toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-22, investointiohjelmaa,
sitovuustasoja ja hautainhoitorahaston talousarviota ja toimintasuunnitelmia.
Lausunto lähetetään Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Kouvolan seurakuntaneuvosto 5.11.2019, § 79
Seurakuntaneuvosto hyväksyi Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1
mukaisen talousarvion vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman
vuosille 2021 – 2022 ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kautta
yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona
Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
Kuusankosken seurakuntaneuvosto 14.11.2019, § 65
Seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion 2020 hyväkymistä.
Seurakuntaneuvosto katsoo, että tulevina vuosina seurakuntien toimintaan
talousarviossa on syytä kohdentaa nykyistä suurempi osuus.
Valkealan seurakuntaneuvosto 13.11.2019, § 92
Valkealan seurakuntaneuvoston lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle
Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2020 talousarviosta sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2022:
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Valkealan seurakuntaneuvosto vahvistaa omalta osaltaan Kouvolan
seurakuntayhtymän 2020 talousarvion.
Seurakuntaneuvosto tekee seuraavia havaintoja vuoden 2021-22 toiminta- ja
taloussuunnitelman suunnittelussa huomioon otettavaksi:
Seurakuntaneuvosto pitää hyvänä, että vuoden 2020 talousarvioehdotuksen
lähes puolen miljoonan alijäämäisyydellä annetaan aikaa toiminnan ja
talouden pitkäjänteiseen suunnitteluun sekä sopeuttamiseen edessä oleviin
taloudellisien resurssien muutoksiin. Pitkässä juoksussa on kuitenkin
päästävä kohti tasapainoisen talouden periaatetta.
Samalla seurakuntaneuvosto esittää huolensa seurakuntayhtymän resurssien
jakautumisesta paikallisseurakuntien toiminnan ja sitä palvelevien yhteisten
tukitoimintojen kesken. Käsityksemme mukaan paikallisseurakuntien
toiminnan tulee budjettiraamissa saada suurempi euromääräinen osuus
kokonaiskatteesta kuin sitä palvelevien tukitoimien. Samoin kiinnitämme
huomiota henkilöstömäärän kehityksen jakautumisessa siihen, että
seurakuntatyön työntekijämäärä on vain niukasti suurempi kuin sitä tukevan
yhtymän henkilöstömäärä.
Seurakuntaneuvoston kanta on, että niin yhtymätasolla kuin seurakuntien
kesken tulisi kartoittaa entistä määrätietoisemmin mahdollisuudet henkilöstön
tehtävänkuvien ketterään soveltamiseen, jotta pystyisimme reagoimaan
riittävän nopeasti toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen.
Valkealan seurakunnan pinta-ala on selkeästi yhtymän suurin aiheuttaen
toiminnan toteuttamisessa eniten matkakuluja sekä työntekijöiden
aikaresurssin kulumista yksittäisen seurakuntalaisen tai alueen yhteisöjen
tavoittamisessa. Valkealan seurakuntaneuvosto katsoo, että tätä
kustannusten lisäystä olisi hyvä kompensoida kuten aikaisemminkin on tehty.
Huolemme on myös edelleen Valkealan kirkon sisätilan turvallisuuteen
liittyvän korjausmaalauksen toteuttamisen aikataulu ja laajuus. Iloitsemme
vuoden 2020 budjetin määrärahasta kirkon portaikkojen kunnostamiseen,
mutta tarpeemme on saada koko kirkon sisätilaongelmien ratkaisemiseksi
2021-2022 toiminta- ja taloussuunnitteluun riittävät resurssit.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntien seurakuntaneuvostojen
lausunnot tiedoksi ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi seurakuntien seurakuntaneuvostojen
lausunnot tiedoksi ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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§ 133

Anjalankosken seurakuntaneuvoston esitys v. 2020 talousarviossa projektiluonteisiin
yhteisiin kuluihin varattu määräraha käytetään yhteisen evankelioimistapahtuman
järjestämiseen

Diaarinumero

DKOU/178/02.00.01/2019

Valmistelija

Anjalankosken seurakuntaneuvosto 7.11.2019/Eija Murto, kirkkoherra

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 7.11.2019, § 105
Tero Suutarin ehdotus yhtymän projektiluonteisiin kuluihin varatun rahan
käytöstä.
Kouvolan seurakuntayhtymällä on vuodelle 2020 varattu projektiluonteisiin
yhteisiin kuluihin 13 000 €. Viimeisestä yhteisestä evankelioimistapahtumasta
on jo pitkä aika. Vuoden 2020 vuosiaihe ”Evankeliumista elävä yhteisö” viittaa
evankeliumin keskeiseen asemaan kirkossa. Yhdessä valmisteltu tapahtuma
lisäisi yhteyttä seurakuntien välillä ja pitäisi esillä seurakunnan ydinsanomaa.

Esitys

Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää Kouvolan yhteiselle
kirkkoneuvostolle, että vuonna 2020 projektiluonteisiin varattu raha käytetään
yhteiseen evankelioimistapahtumaan. Tapahtumaa valmistelemaan
perustetaan työryhmä, jossa on edustajia kaikista yhtymän seurakunnista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Anjalankosken seurakuntaneuvoston,
7.11.2019, § 105, jättämän esityksen mukaisesti projektiluonteisiin yhteisiin
kuluihin varattu 13.000 vuoden 2020 talousarviossa käytetään yhteisen
evankelioimistapahtuman järjestämiseen. Tapahtumaa valmistelemaan
perustetaan työryhmä, jossa on edustajia kaikista yhtymän seurakunnista.
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee työryhmän jäsenet ja koollekutsujan.
Käsittely kokouksessa: Hallintojohtaja toi kokoukseen muutetun päätösesityksen.
Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Anjalankosken seurakuntaneuvoston,
7.11.2019, § 105, jättämän esityksen perusteella, että projektiluonteisiin
yhteisiin kuluihin varattu 13 000 euroa vuoden 2020 talousarviossa käytetään
yhteisten evankelioimistapahtumien järjestämiseen. Tapahtumien valmistelua
varten yhteinen kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, johon kuuluvat yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoherrat kaikista viidestä yhtymän
seurakunnasta.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Anjalankosken seurakuntaneuvoston,
7.11.2019, § 105, jättämän esityksen perusteella, että projektiluonteisiin
yhteisiin kuluihin varattu 13 000 euroa vuoden 2020 talousarviossa käytetään
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yhteisten evankelioimistapahtumien järjestämiseen. Tapahtumien valmistelua
varten yhteinen kirkkoneuvosto nimesi työryhmän, johon kuuluvat yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoherrat kaikista viidestä yhtymän
seurakunnasta.
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§ 134

Bussikilpailutus, ajot, jotka enintään 80 km etäisyydelle lähtöpaikasta

Diaarinumero

DKOU/189/02.06.01/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Nykyiset voimassaolevat bussikuljetussopimukset päättyvät 31.1.2020.
Kouvolan seurakuntayhtymä on pyytänyt tarjoukset tilausbussikuljetusten
hoitamisesta seurakuntien alueella 1.2.2020 – 31.1.2022 (+ yksi mahdollinen
optiovuosi).
Tarjouspyyntö koski kuljetuksia, jotka ulottuvat enintään 80 km etäisyydelle
lähtöpaikasta. Tätä pidemmistä kuljetuksista pyydetään tarjoukset erikseen.
Tarjouspyyntö jaettiin kolmeen alueeseen, johon kullekin valitaan
liikennöitsijä. Alueet ovat seuraavat:
1.)

Anjalankosken seurakunnan alue

2.)

Elimäen seurakunnan alue

3.)

muu alue (Kouvola, Kuusankoski, Jaala, Valkeala).

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen vertailu, jossa hinnalle
annettiin 70 pistettä ja tekniselle suorituskyvylle 30 pistettä.
Hintapisteet jaettiin siten, että kunkin alueen halvin tarjous sai 70 pistettä ja
muut laskentakaavalla: halvin hinta x 70 pistettä / tarjottu hinta.
Teknisen suorituskyvyn (=kaluston keski-ikä) pisteet jaettiin seuraavasti:
kaluston keski-ikä 0-5 vuotta, 30 pistettä
kaluston keski-ikä 6-10 vuotta, 15 pistettä
kaluston keski-ikä yli 10 vuotta, 5 pistettä.
Tarjouspyyntö (liite 1, 1.1 -1.3) julkaistiin avoimena ilmoituksena julkisten
hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa 28.10.2019.
Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 28.10.2019 seuraaville
paikallisille liikennöitsijöille: Anjalankosken Linja Oy, Elimäen Liikenne Oy,
Kymen Charterline Oy, Martti Laurila Oy, Linja-autoliikenne P. Puolakka Ky ja
Autoyhtiöt Väisänen Kari Ky.
Määräaikaan 15.11.2019 klo 13.00 mennessä tarjouksen jättivät
Anjalankosken Linja Oy, Elimäen Liikenne Oy, Kymen Charterline Oy, Martti
Laurila Oy ja Inter Kuljetus Oy (liite 2, Bussikuljetustentarjousten hinnan ja
teknisen suorituskyvyn erittely).
Hallintojohtaja Matti Ilmivalta ja hallintosihteeri Kirsi Valapuro avasivat
tarjoukset yhtä aikaa läsnä olleina 18.11.2019 klo 10.30 – 10.40. Kaikki
tarjoajat todettiin muodollisesti kelpoisiksi. Tarjousten tarjouspyynnön
mukaisuus ja vertailu tehtiin hankintasäännön ja hankintalain määräysten
mukaisesti (liite 3, Bussikuljetustarjousten pisteytys).

Pöytäkirja

9/2019

8

28.11.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että tehdään sopimukset seurakuntien
tilausbussiliikenteestä ajalle 1.2.2020 – 31.1.2022 (+ yksi mahdollinen
optiovuosi) seuraavien liikennöitsijöiden kanssa:

Päätös:

Anjalankosken seurakunnan alue:

Kymen Charterline Oy

Elimäen seurakunnan alue:

Elimäen Liikenne Oy

Muu alue:

Martti Laurila Oy

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että tehdään sopimukset seurakuntien
tilausbussiliikenteestä ajalle 1.2.2020 – 31.1.2022 (+ yksi mahdollinen
optiovuosi) seuraavien liikennöitsijöiden kanssa:
Anjalankosken seurakunnan alue:

Kymen Charterline Oy

Elimäen seurakunnan alue:

Elimäen Liikenne Oy

Muu alue:

Martti Laurila Oy
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§ 135

Hautapaikkamaksujen hinnaston päivitys vuodelle 2020

Diaarinumero

DKOU/181/02.08.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta/Teija Marjamäki, hautaustoimen
päällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 19.11.2019, § 80:
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille
lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.
Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä;
hautaustoimea, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Kirkkohallitus käyttää
summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti osan Kirjurin
kehittämiseen ja osa jaetaan seurakunnille rakennusavustuksina. Loppuosa
tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun
mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että
jaossa käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän
väkilukutietoja.
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet
kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset
maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien
muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että
kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymällä
on 21 hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymässä on päästy tähän tavoitteeseen
toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla. Hautaustoimen hinnastoja on
päivitetty viimeksi vuodelle 2019. Pyrimme päivittämään hinnastoja vuosittain.
Uusi hinnasto on liitteessä 3.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 3 olevan
hautapaikkamaksujen hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2020, ja lähettää sen
edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn ja edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Päätös

Johtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan 19.11.2019, § 80, hyväksymän, liitteenä 4 olevan
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hautapaikkojen hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2020 lähettäen sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan 19.11.2019, § 80, hyväksymän, liitteenä 4 olevan
hautapaikkojen hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2020 lähettäen sen edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Pöytäkirja

9/2019

11

28.11.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 136

Hautauspalvelumaksujen hinnaston päivitys vuodelle 2020

Diaarinumero

DKOU/181/02.08.01/2018

Valmistelija

Hautauspalvelun johtokunta 19.11.2019/Teija Marjamäki, hautaustoimen
päällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 19.11.2019, § 81:
Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille
lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.
Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä;
hautaustoimea, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Kirkkohallitus käyttää
summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti osan Kirjurin
kehittämiseen ja osa jaetaan seurakunnille rakennusavustuksina. Loppuosa
tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun
mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että
jaossa käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän
väkilukutietoja.
Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä
otetaan huomioon seurakuntayhtymälle palveluntuottamisesta aiheutuneet
kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset
maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionrahoituksella, seurakuntien
muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että
kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Kouvolan seurakuntayhtymällä
on 21 hautausmaata laajalla alueella. Seurakuntayhtymän tulisi kattaa
hautaustoimen bruttokustannuksista 20–25 % hautasijoista ja hautaamiseen
liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla kirkkohallituksen suosituksen
mukaan. Kouvolan seurakuntayhtymässä on päästy tähän tavoitteeseen
toimintamenoja ja -tuottoja tarkastelemalla. Hautaustoimen hinnastoja on
päivitetty viimeksi vuodelle 2019. Pyrimme päivittämään hinnastoja vuosittain.
Uusi hinnasto on liitteessä 5.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä 5 olevan
hautauspalvelumaksujen hinnaston voimaantulevaksi 1.1.2020, ja lähettää
sen edelleen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Päätös

Johtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
19.11.2019, § 81, hyväksymän hautauspalvelumaksujen hinnaston, liite 5,
tiedokseen.
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Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
19.11.2019, § 81, hyväksymän hautauspalvelumaksujen hinnaston, liite 5,
tiedokseen.
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§ 137

Metsäsuunnitelma vuosille 2019 - 2028

Diaarinumero

DKOU/177/03.02.01/2019

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 19.11.2019/Teija Marjamäki,
hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 19.11.2019, § 82:
Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso Ry on tilauksesta laatinut Kouvolan
seurakuntayhtymälle metsäsuunnitelman vuosille 2019-2028.
Metsäsuunnitelma on tehty Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten
mukaisesti, noudattaen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä
ohjeistuksia. Edellisestä metsäsuunnitelmasta on pyydetty Metsäkeskuksen
lausunto, mutta Metsäkeskus ei ole enää vuoden 2012 jälkeen antanut
lausuntoja metsäsuunnitelmista. Metsälain (1093/1996) mukaan Metsäkeskus
vaatii, että metsäsuunnitelma pitää olla tehty, ja todisteeksi tästä tiedot pitää
julkaista Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelussa. Metsäsuunnitelman
mukaisten töiden tärkeimmät tavoitteet ovat metsien terveyden ylläpitäminen
ja metsien kasvun lisääminen. Hyvin kasvava ja terve metsä on
vastustuskykyisempi metsätuhoja vastaan ja sitoo enemmän hiiltä kuin
hoitamaton metsä.
Seurakuntayhtymällä on metsää yhteensä 807,4 hehtaaria. Metsämaaperä on
suureksi osaksi hyvin kasvavaa tuoretta kangasta. Kehitysluokaltaan puusto
on nuorehkoa. Parhaassa kasvun vaiheessa ovat nuoret ja varttuneet
kasvatusmetsät. Harvennuksien merkitys korostuu, jotta metsät säilyvät
kasvukunnossa. Puusto on suurimmaksi osaksi mäntyä. Metsien arvokasvu
on tulevina vuosina suurta. Sekametsän kasvattaminen alentaa
metsätuhoriskiä. Koivun määrä on metsissä hyvällä tasolla. Suunnitelman
mukainen metsänhoito kasvattaa tukin osuutta, jolloin puuston kasvu
lisääntyy ja myös hiilen sidonnan määrä lisääntyy. Lannoituksilla saavutetaan
merkittävä kasvunlisäys. Metsänhoitotöistä taimikonhoidolla on merkittävin
osuus kustannuksista. Taimikon hoito on tärkeä investointi. Ilman taimikon
hoitoja uudistamiseen sijoitettu pääoma valuu hukkaan ja puun kasvu
tyrehtyy. Metsätiloilta löytyy erilaisia monimuotoisuuskohteita, kuten
vähäpuustoisia suoalueita, tervahauta, puroja ja jyrkänteitä. Nämä kohteet
otetaan huomioon jättämällä ne kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolelle
lain velvoittamana ja ohjeistuksia noudattaen.
Vuosina 2019-2028:
Hakkuukertymä on kaikkiaan 27 433 m3, keskimäärin 100 m3/ha, yhteensä
274,0 hehtaarilla. Kantorahatuloarvio on 1 019 558 €. Hakkuista aiheutuvien
hoitotöiden kustannusarvio on 77 949 €.
Puusto kasvaa 10 vuoden aikana arviolta 6,1 m3/ha/v = 61 286 m3.
Suunnitelman mukaiset korjuut ovat 3,1 m3/ha/v = 27 433 m3. Hakkuut ovat
kestävällä pohjalla ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta.
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Hautaustoimen päällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy seurakuntayhtymän
metsäsuunnitelman vuosille 2019-2028, ja lähettää sen edelleen yhteisen
kirkkoneuvoston käsittelyyn ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös

Johtokunta hyväksyi päätösesityksen.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan 19.11.2019 § 82 hyväksymän Metsäsuunnitelman vuosille 2019
– 2028 lähettäen sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan 19.11.2019 § 82 hyväksymän Metsäsuunnitelman vuosille 2019
– 2028 lähettäen sen edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

Pöytäkirja
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§ 138

Aluekeskusrekisterin sinetti ja leima

Diaarinumero

DKOU/170/00.00.02/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Sinetistä ja leimasta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Kirkkolain
mukaan keskusrekisterin sinetin ja leiman hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto
tai väkiluvultaan suurimman seurakunnan tai seurakuntayhtymän
kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto (KL 25 luku 21 §) eli Kouvolan
aluekeskusrekisterin osalta Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkoneuvosto. Yhteisen kirkkoneuvoston on alistettava päätöksensä sinetin
ja leiman hyväksymisestä tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkojärjestyksessä säädetään sinetin ja leiman tunnuskuvasta, että
keskusrekisteri voi käyttää sinetissään ja leimassaan tunnuskuvana
seurakunnan kirkkoa tai sen osaa, ristiä tai jotain muuta kirkollista tunnusta
(KJ 23 luku 8 §). Kirkkojärjestyksen mukaan sinetit ja leimat ovat muodoltaan
suippopäisiä soikioita, joita on kahta eri kokoa. Keskusrekisterit käyttävät
sinettejä ja leimoja, joiden rajoina on kaksi ympyrän kaarta, joiden säteet ovat
25 mm ja keskusjana 25 mm (KJ 23 luku 9 §). Ulkomittojen sisäpuolelle
sovitetaan sinetin ja leiman tekstiä varten reunus, jossa käytetään
goottilaistyyppisiä kirjaimia. Yksikielisissä sineteissä ja leimoissa teksti alkaa
sinetin yläkulmasta (KJ 23 luku 10 §).
Kouvolan aluekeskusrekisterille suunnitellussa sinetissä kuvattu lilja on
mukaelma Kuusankosken kirkon kastekappelin lasimaalauksen liljasta. Lilja
on viattomuuden ja puhtauden vertauskuva kristillisessä symboliikassa.
Kirkkotaiteessa lilja liitetään usein neitsyt Mariaan sekä moniin muihin pyhiin.
Lisäksi useissa viimeisen tuomion kuvauksissa valkea lilja toimii Kristussymbolina. Aluekeskusrekisterin sinetissä Kristus-monogrammi vahvistaa
liljan viestiä: Kristus oli viaton ja puhdas syntiemme sovittaja.
Aluekeskusrekisterin sinetin on suunnitellut graafikkoTiia Javanainen, Purotie
Designista Kouvolasta.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Kouvolan aluekeskusrekisterin sinetin ja
leiman liitteen 6 mukaisena ja alistaa päätöksensä Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kouvolan aluekeskusrekisterin sinetin ja
leiman liitteen 6 mukaisena ja alistaa päätöksensä Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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§ 139

Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsenten valinta

Diaarinumero

DKOU/173/00.01.00/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymässä aloittaa 1.1.2020 toimintansa
aluekeskusrekisteri Alkukeskusrekisterin hallinnosta ja kehittämisestä vastaa
osaltaan yhteistyöryhmä, josta mainitaan mm. seuraavaa
aluekeskusrekisterin sopimuksessa:
”3.1. Yhteistyöryhmä
Aluekeskusrekisterin toimintaa kehittää sopijapuolten yhteistyöryhmä, joka
toimii hallinnollisesti Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
alaisena.
Yhteistyöryhmän jäsenmäärä, yhteensä yhdeksän, määräytyy siten, että
isäntäseurakuntayhtymällä on yhteistyöryhmässä kaksi jäsentä, joista toinen
on puheenjohtaja, ja sopijaseurakunnilla edustajia niin, että kolmella
suurimmalla seurakuntataloudella on kullakin oma edustajansa
yhteistyöryhmässä.
Muilla sopijapuolilla on yhteensä neljä edustajaa yhteistyöryhmässä. Nämä
sopijapuolet valitsevat edustajansa kukin vuorollaan nimensä mukaisessa
aakkosjärjestyksessä.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhteistyöryhmän jäsenet
valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmän jäsenten ja
varajäsenten on oltava seurakuntien/seurakuntayhtymien viranhaltijoita tai
työntekijöitä.
Lisäksi yhteistyöryhmässä on läsnäolo- ja puheoikeus Kouvolan
seurakuntayhtymän hallintojohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalla sekä yhdellä aluekeskusrekisterin henkilökunnan
keskuudestaan valitsemalla edustajalla.
Edustajat aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään valitsee kunkin sopijapuolen
kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto.”
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston on valittava
aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään puheenjohtaja ja jäsen sekä heille
henkilökohtaisen varajäsenet.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Toimikaudeksi 2020 – 2023 yhteinen kirkkoneuvosto valitsee:
1. Kouvolan aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi
rekisteripäällikkö Sirpa Sirenin ja yhteistyöryhmän jäseneksi
tietohallintopäällikkö Jyrki Lahden.
2. Sirpa Sirenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valitaan talouspäällikkö
Tuomas Rimpiläinen ja Jyrki Lahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo.
Päätös:

Toimikaudeksi 2020 – 2023 yhteinen kirkkoneuvosto valitsi:
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1. Kouvolan aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi
rekisteripäällikkö Sirpa Sirenin ja yhteistyöryhmän jäseneksi
tietohallintopäällikkö Jyrki Lahden.
2. Sirpa Sirenin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin talouspäällikkö
Tuomas Rimpiläinen ja Jyrki Lahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo.
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§ 140

Sankarivainajan hautaus Karhunkankaan hautausmaalle Inkeroisiin 6.12.2019

Diaarinumero

DKOU/180/05.02/2019

Valmistelija

Teija Marjamäki, hautaustoimen päällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön § 11 mukaan
hautaamista ei suoriteta tiettyinä pyhäpäivinä muun muassa
itsenäisyyspäivänä. Yhteinen kirkkoneuvosto voi päättää erityisestä syystä
hautaamisesta myös itsenäisyyspäivänä.
Kouvolan seurakuntayhtymää pyydetään järjestämään Kalervo Valdemar
Törhösen, synt. 31.8.1911 Sippola, kuollut 20.2.1940, hautaaminen
Karhunkankaan hautausmaalle Inkeroisiin sankarihautaan itsenäisyyspäivänä
6.12.2019 alkaen klo 13.00. Kalervo Törhönen oli kadonnut vuonna 1940
taistelukentällä, Taipaleenjoella. Seurakuntayhtymän henkilökunnasta
tilaisuuteen osallistuvat Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra, kanttori ja
suntio.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy sankarivainaja Kalervo Törhösen
hautaamisen 6.12.2019 Karhunkankaan hautausmaalle Inkeroisiin.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi sankarivainaja Kalervo Törhösen
hautaamisen 6.12.2019 Karhunkankaan hautausmaalle Inkeroisiin.
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§ 141

Sirke Yrjösuuren ero Henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsenyydestä

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
13.11.2019 saapuneella sähköpostilla, pöytäkirjan liitteenä 7, Valkealan
seurakunnasta valittu Henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsen, Sirke Yrjösuuri,
ilmoittaa ettei ole enää käytettävissä Valkealan seurakunnan
luottamushenkilönä Valkealasta poismuuton vuoksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Sirke Yrjösuuren
13.11.2019 ilmoituksen Valkealasta poismuutosta ja sen johdosta
vaalikelpoisuuden menettämisen.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
toimittaa vaalin valitakseen varsinaisen jäsenen Henkilöstöpalvelun
johtokuntaan Sirke Yrjösuuren tilalle.
Päätös:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Sirke Yrjösuuren
13.11.2019 ilmoituksen Valkealasta poismuutosta ja sen johdosta
vaalikelpoisuuden menettämisen.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se toimittaa vaalin valitakseen varsinaisen jäsenen
Henkilöstöpalvelun johtokuntaan Sirke Yrjösuuren tilalle.
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§ 142

Puhjonrannan emännän eroilmoitus

Diaarinumero

DKOU/59/01.01.03/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Emäntä Liisa Haimi pyytää eroa eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.4.2020
alkaen Kouvolan seurakuntayhtymän emännän virasta 8.10.2019
allekirjoittamallaan ilmoituksella, liite 8.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen emäntä Liisa Haimin
eroilmoituksen 1.4.2020 alkaen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen emäntä Liisa Haimin
eroilmoituksen 1.4.2020 alkaen.
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§ 143

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 19.10 – 19.11.2019 on
liitteenä 9.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 19.10 – 19.11.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 19.10 – 19.11.2019.
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§ 144

Ilmoitusasiat
1. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle on
saapunut 10.11.2019 Juha Seppälän osoittama kirje koskien
ainaishallintaisen sukuhaudan jakamista erillisiksi hautapaikoiksi.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kirjeessä oleva asia annetaan
hautaustoimen päällikkö Teija Marjamäen valmisteluun.
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§ 145

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 146

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.46 kiittäen yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä ja
viranhaltijoita kuluneesta vuodesta toivottaen hyvää adventin ja joulun aikaa.
Puheenjohtaja totesi, että oikaisuvaatimusohjeet ovat pöytäkirjan viimeisessä pykälässä, §
147.

Allekirjoitukset

Jouko Leppänen
puheenjohtaja

Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 29.11.2019

Sakari Smeds

Hannele Viljakainen

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 2.-16.12.2019.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 21.11.- 16.12.2019.

Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 147

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

131,132,135,141,142,143,144,145,146,147

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

133,134,136,137,139,140

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät

138

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

134

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
133,134,136,137,139,140

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

Yhteinen kirkkoneuvosto
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski
hallinto.kouvola@evl.fi

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
Pöytäkirjan pykälät

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli
138

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 €

