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§ 23

Kokoustiedot

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaan kokouksen alussa pidetään
alkuhartaus. Hartauden piti Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo
Ylikangas. Hartauden jälkeen toimitettiin nimenhuuto.
Kokouksessa oli läsnä 39 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.
Kokouksen alussa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Marjatta Nykänen
ja Kouvolan seurakuntayhtymän hallintojohtaja Riitta Lonka onnittelivat
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangasta teologian tohtori
– tutkinnon suorittamisesta.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4,1 mukaan, että
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla
todetaan.
Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan
heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen.
KJ 8:5,2 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto
valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Puheenjohtaja päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi
Marjatta Raskisen ja Jussi Raukon.
Ehdotetaan myös, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat kokouksessa
ääntenlaskijoina tarvittaessa.
Tarkastusajankohdaksi esitetään torstai 11.10.2018 klo 9.00 – 12.00
hallintosihteerin työhuone, Maunukselantie 3 A, III kerros.
Päätös:

Päätösesityksen mukainen.
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Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan
esityslistalla puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen.
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§ 24

Myllykosken kirkon laajennus, suunnitelmien hyväksyminen

Diaarinumero

DKOU/138/03.03.03/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä rakennuttaa osoitteeseen Myllykoskentie 5,
46800 Myllykoski, Myllykosken kirkon laajennusosan, johon liittyy nykyisten
aputilojen uudelleenjärjestelyjä. Laajennuksesta on järjestetty
suunnittelukilpailu vuonna 2016. Kilpailun voittanut työ on otettu
jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnittelukilpailun tavoitteen mukaisesti
laajennusosan suunnittelussa on huomioitu soveltuminen nykyiseen kirkkoon
sekä ympäristöön arkkitehtonisesti laadukkaana kokonaisuutena.
Kirkon alueella on muutettu asemaakaavaa mahdollistamaan kirkon
laajentaminen. Asemakaava on hyväksytty 21.5.2018. Asemakaavan
muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako.
Lisämaan hankinnasta on tehty virkamiespäätös Kouvolan kaupungin kanssa.
Myllykosken kirkon nykyinen kiinteistötunnus on 286-31-1112-1.
Kiinteistönmuodostuksen jälkeen kiinteistötunnus on 286-31-1112-2.
Laajennusosaan on suunniteltu seurakunnan kokoontumistiloja aputiloineen.
Nykyisissä tiloissa tehdään pieniä muutoksia laajennukseen liittyvässä
osassa. Tekniset tilat sijoitetaan kellarikerrokseen.
Laajennus muodostuu kolmesta polveilevasta pääosin yhdenmuotoisesta
osasta. Laajennusosa on suunniteltu massiivitiilirakenteisesta
kilpailuehdotuksesta poiketen teräsrunkoisena tiilipintaisena
monikerrosrakenteena. Kattorakenteena on jyrkkä harjakatto. Laajennusosa
perustetaan paalutettuna ja alapohjat tehdään kantavina rakenteina, 1.
kerroksen alapohja tuulettuvana ryömintätilallisena.
Kokoontumistilat ovat korkeita yläpohjan mukaan vinolla katolla varustettuja
tiloja. Kunkin osan katolla on ns. kattolyhtyrakenne tuomassa lisävaloa
(ylävalo) avoimiin korkeisiin tiloihin. Aputilat ovat huonekorkuisia suoralla
alakatolla varustettuja.
Laajennukseen suunnitellaan vesikiertoinen lattialämmitys sekä koneellinen
ilmanvaihto viilennyksellä. Sähköjärjestelmissä huomioidaan vaativa
säädettävissä oleva valaistus, tietojärjestelmät, paloilmoitinjärjestelmä ja
tarvittavat varaukset AV-järjestelmille.
Laajennuksen bruttoala on 673,5 brm2 ja erillisen huoltorakennuksen 25
brm2.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston perustama
suunnittelutoimikunta hyväksyi Myllykosken kirkon laajennuksen
arkkitehtisuunnitelmat (pääpiirustukset) kokouksessaan 12.6.2018 (liite 1).
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Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 2,9 milj. euroa (liite 2). Alustavan
aikataulun mukaan laajennustyöt olisi tarkoitus aloittaa keväällä 2019 ja ne
kestäisivät noin vuoden.
Museovirastolta, Kouvolan seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnalta sekä
Anjalankosken seurakuntaneuvostolta on pyydetty lausunnot Myllykosken
kirkon laajennuksen suunnitelmista (liitteet 3A-C).
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 27.9.2018, § 82,
Myllykosken kirkon laajennuksen suunnitelmat sekä kustannusarvion ja
saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valtuuttaa
yhteisen kirkkoneuvoston tekemään toteuttamispäätöksen ja valitsemaan
urakoitsijat mikäli kustannukset pysyvät kirkkovaltuuston hyväksymän
talousarvion rajoissa.
Kokouksessa arkkitehti Paul Thynell esittelee arkkitehtisuunnitelmia ja
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo ja kiinteistökehityssuunnittelija Edla Mäkelä
kustannusarviota ja aikataulua.
Yhteisen kirkkoneuvoston, 27.9.2018, § 82, esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää
hyväksyä Myllykosken kirkon laajennuksen suunnitelmat sekä
kustannusarvion. Yhteinen kirkkovaltuusto lähettää suunnitelmat Mikkelin
tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

2.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valtuuttaa
yhteisen kirkkoneuvoston tekemään toteuttamispäätöksen ja valitsemaan
urakoitsijat, mikäli kustannukset pysyvät yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksymien, 2019 – 2020, talousarvioiden rajoissa.

1.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Myllykosken kirkon laajennuksen
suunnitelmat sekä kustannusarvion. Yhteinen kirkkovaltuusto lähettää
suunnitelmat Mikkelin tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

2.

Yhteinen kirkkovaltuusto valtuutti yhteisen kirkkoneuvoston tekemään
toteuttamispäätöksen ja valitsemaan urakoitsijat, mikäli kustannukset
pysyvät yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymien, 2019 – 2020,
talousarvioiden rajoissa.

Päätös:

Pöytäkirjaan merkitään, että arkkitehti Paul Thynell poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.45.
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§ 25

Lepolan siunauskappelin työryhmän raportti Antero Rossin esittämään ponteen YKV
13.12.2017, § 47 ja luonnossuunnitelmat uusista vainajien säilylytystiloista

Diaarinumero

DKOU/24/03.03.02/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 4.9.2018/Yhteinen kirkkoneuvosto
27.9.2018/kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
4.9.2018 kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta, § 39:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 13.12.2017, §
47, että Lepolan siunauskappeli puretetaan ja päätös lähetetään edelleen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Pöytäkirjaan lisättiin Antero Rossin esittämä ponsi:
Lepolan kappelin purkamisen yhteydessä
1.

tulee ratkaista miten vainajien säilyttäminen tulevaisuudessa järjestetään, niin ettei siitä aiheudu seurakuntalaisille kohtuuttomia
lisäkustannuksia

2.

tulee työntekijöiden työsuojelulliset näkökohdat huomioida

3.

tulee miettiä miten ja missä siunaukset jatkossa järjestetään.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.2.2018, § 20, siirtää Antero
Rossin esittämän ponnen kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
valmisteluun. Valmistelu tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston syyskuun
kokoukseen. Esityksen mukaan kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta
kokoaa työryhmän, jossa on edustus Kouvolan seurakunnan
seurakuntaneuvostosta ja asiaan liittyvistä viranhaltijoista. Työryhmän
tehtävänä on pohdinta ponnen mukaisesti.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 20.3.2018,
§ 20, koota Lepolan työryhmän, johon se nimesi seuraavat henkilöt:
Keijo Gärdström, Kouvolan seurakunta, kirkkoherra
Riitta Lonka, hallintojohtaja
Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö
Edla Mäkelä, kiinteistökehityssuunnittelija
Teija Marjamäki, hautaustoimen päällikkö.
Lisäksi Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto nimesi kokouksessaan
10.4.2018, § 23, Antero Rossin edustajaksi työryhmään.
Työryhmä päätti, että Lepolaan ei esitetä uutta siunauskappelia. Kylmiötilat
kunnostetaan Lepolan huoltorakennukseen vanhaan kukkakylmiöön.
Selvityksen perusteella sinne tulisi 20 paikkaa. Kulku Lepolan kylmiöön
järjestettäisiin huoltorakennuksen takaa puretun kasvihuoneen puolelta.
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Tulevaisuudessa tuhkahautaukset yleistyvät edelleen. Omaisille on tärkeää,
että siunaus- ja muistotilaisuuspaikka ovat lähekkäin. Näin ollen
Keskuskirkko, vanhan hautausmaan kappeli ja muut yhtymäntilat sekä
kappelit palvelevat omaisia paremmin. Käpylän kirkkoon ei oteta siunauksia
turvallisuussyistä muutoin kuin poikkeustapauksissa. Vainajien säilytyksessä
pyritään valitsemaan logistisesti sopivin paikka, jolloin kuljetuksista ei synny
kohtuuttomia lisäkustannuksia.
Lepolassa vainajien säilytystila on tarpeellinen myös tulevaisuudessa.
Huoltorakennukseen kunnostettava kylmiö toisi nykyiselle rakennukselle
paremman käyttöasteen ja toimisi jatkossakin kriisikäytössä
(puolustusvoimien läheisyys). Luonnossuunnitelmassa on huomioitu
työntekijöiden työsuojelulliset näkökohdat mm. esteettömyys ja sosiaalitilojen
sijaitseminen samassa rakennuksessa.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta, 4.9.2018 (§ 38), päätti esittää
yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Lepolan huoltorakennuksen vanha
kukkakylmiö kunnostetaan vainajien säilytystilaksi. Kulku rakennetaan
huoltorakennuksen takaa puretun kasvihuoneen puolelta. Siunaukset
toimitetaan Keskuskirkossa ja vanhan hautausmaan kappelissa sekä
tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.
Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 83, merkitsi tiedoksi kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan vastauksen valtuutettu Antero Rossin
13.12.2017, § 47, jättämään ponteen yhteisessä kirkkovaltuustossa:
-

Lepolan huoltorakennuksen vanha kukkakylmiö kunnostetaan vainajien
säilytystilaksi, johon mahtuisi alustavien suunnitelmien mukaan 20
arkkupaikkaa.

-

Vainajille pyritään löytämään logistisesti sopivin säilytyspaikka, jolloin
kuljetuksista ei aiheudu omaisille kohtuuttomia lisäkustannuksia.

-

Järjestelyillä huomioidaan myös työntekijöiden työsuojelulliset
näkökohdat, mm. esteettömyys ja sosiaalitilat.

-

Siunaukset toimitetaan Keskuskirkossa ja vanhan hautausmaan
kappelissa sekä tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää vastauksen edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 83, hyväksyi kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan esityksen, että Lepolan huoltorakennuksen
vanha kukkakylmiö kunnostetaan vainajien säilytystilaksi, johon alustavien
suunnitelmien mukaan mahtuu 20 arkkupaikkaa. Kulku säilytystiloihin
rakennetaan huoltorakennuksen takaa puretun kasvihuoneen puolelta.
Siunaukset toimitetaan Keskuskirkossa, Vanhan hautausmaan kappelissa ja
tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Kiinteistökehityssuunnittelija esitteli luonnossuunnitelmat kohtaan 2 liittyen,
liitteet 4-5, kokouksessa.
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Yhteisen kirkkoneuvoston, 27.9.2018, § 83, päätösesitys yhteiselle kirkkovaltuustolle:
1.

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen yhteisen kirkkoneuvoston,
27.9.2018, § 83, esityksestä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
vastauksen valtuutettu Antero Rossin 13.12.2017, § 47, jättämään ponteen
yhteisessä kirkkovaltuustossa:
- Lepolan huoltorakennuksen vanha kukkakylmiö kunnostetaan vainajien
säilytystilaksi, johon mahtuisi alustavien suunnitelmien mukaan 20
arkkupaikkaa.
- Vainajille pyritään löytämään logistisesti sopivin säilytyspaikka, jolloin
kuljetuksista ei aiheudu omaisille kohtuuttomia lisäkustannuksia.
- Järjestelyillä huomioidaan myös työntekijöiden työsuojelulliset
näkökohdat, mm. esteettömyys ja sosiaalitilat.
- Siunaukset toimitetaan Keskuskirkossa ja vanhan hautausmaan
kappelissa sekä tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.

2.

Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 83, esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto päättää kunnostaa Lepolan huoltorakennuksen vanhan
kukkakylmiön vainajien säilytystilaksi, johon alustavien suunnitelmien
mukaan mahtuu 20 arkkupaikkaa. Kulku säilytystiloihin rakennetaan
huoltorakennuksen takaa puretun kasvihuoneen puolelta. Siunaukset
toimitetaan Keskuskirkossa, Vanhan hautausmaan kappelissa ja tarvittaessa
muissa yhtymän tiloissa.

Käsittely kokouksessa:
Yleiskeskustelun aikana valtuutettu Antero Rossi teki esityksen
kohtaan 2: ”Oman pienen kappelin rakentamisvaihtoehdot selvitetään erikseen.”
Arto Sahamies, Tuula Rikala ja Paavo Vainikka kannattivat Antero Rossin
esitystä.
Puheenjohtaja kysyi yhteisen kirkkovaltuuston jäseniltä järjestetäänkö
tekstilisäyksestä äänestys vai hyväksyvätkö kaikki yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenet lisäyksen päätökseen.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että kohtaan kaksi tulee Antero
Rossin esittämä lisäys päätökseen.
Päätös:
1.

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen yhteisen kirkkoneuvoston,
27.9.2018, § 83, esityksestä kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
vastauksen valtuutettu Antero Rossin 13.12.2017, § 47, jättämään ponteen
yhteisessä kirkkovaltuustossa:
- Lepolan huoltorakennuksen vanha kukkakylmiö kunnostetaan vainajien
säilytystilaksi, johon mahtuisi alustavien suunnitelmien mukaan 20
arkkupaikkaa.
- Vainajille pyritään löytämään logistisesti sopivin säilytyspaikka, jolloin
kuljetuksista ei aiheudu omaisille kohtuuttomia lisäkustannuksia.
- Järjestelyillä huomioidaan myös työntekijöiden työsuojelulliset
näkökohdat, mm. esteettömyys ja sosiaalitilat.
- Siunaukset toimitetaan Keskuskirkossa ja vanhan hautausmaan
kappelissa sekä tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.

2. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Lepolan huoltorakennuksen vanha
kukkakylmiö kunnostetaan vainajien säilytystilaksi, johon alustavien
suunnitelmien mukaan mahtuu 20 arkkupaikkaa. Kulku säilytystiloihin
rakennetaan huoltorakennuksen takaa puretun kasvihuoneen puolelta.
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Siunaukset toimitetaan Keskuskirkossa, Vanhan hautausmaan kappelissa ja
tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.
Oman pienen kappelin rakentamisvaihtoehdot selvitetään erikseen.
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§ 26

Tontin myynti, Pappilanpelto, Kuusankoski

Diaarinumero

DKOU/130/03.01.00/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa tontin, joka sijaitsee Kouvolan
kaupungissa, Kuusankoskella, Pappilanpellolla, pinta-ala 2869 m2
kiinteistötunnus 286-21-7-11.
Myytävä tontti on vahvistetun asemakaavan alueella ja kaavamerkintä on AK
(asuinkerrostalojen korttelialue) Kiinteistötiedot ja karttatulosteet (liite 6).
Tontilla ei sijaitse rakennuksia, eikä ole puustoa. Tontilla ei ole
seurakunnallista tarvetta ja se on ollut myynnissä vuodesta 2012 alkaen.
Tonttia ovat myyneet eri kiinteistövälittäjät.
Sami Syrjänen on tehnyt ostotarjouksen perustettavan yhtiön lukuun. Hänellä
on tarkoitus rakentaa tontille rivitaloja. Hän on käynyt Kouvolan kaupungin
kaavoitus-/kaupunginarkkitehdin kanssa keskusteluja alueen rakentamisesta
ja heidän puolestaan ei ole estettä toteuttaa tontille matalaa
rivitalorakentamista. Lupa siihen saadaan poikkeusluvalla, eli varsinainen
käyttötarkoitus ei asuinrakentamisesta muutu, joten varsinaista
kaavamuutosta ei myöskään tarvitse tehdä.
Sami Syrjänen on tehnyt 14.6.2018 ostotarjouksen (liite 7) perustettavan
yhtiön lukuun Kuusankoskella sijaitsevasta tontista, kiinteistötunnus 286-21-711 yhteensä 86.000 €. Kiinteistön osoite on Pappilankuja 3, 45700
Kuusankoski.
Ulkopuoliselta asiantuntijalta on pyydetty lausunto käyvästä hinnasta, liite 8.
Yhteinen kirkkoneuvosto, 30.8.2018, § 69, hyväksyi Sami Syrjäsen
perustettavan yhtiön lukuun tekemän ostotarjouksen 86.000 euroa tontista ja
Kouvolan seurakuntayhtymä myy Sami Syrjäselle perustettavan yhtiön lukuun
Kuusankoskella sijaitsevan tontin, kiinteistötunnus 286-21-7-11.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston, 30.8.2018, § 69, päätösesitys yhteiselle kirkkovaltuustolle:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää
hyväksyä Sami Syrjäsen perustettavan yhtiön lukuun tekemän
ostotarjouksen, 86.000 €, Kuusankoskella sijaitsevasta tontista,
kiinteistötunnus 286-21-7-11.
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Yhteinen kirkkovaltuusto päättää hyväksyä, että kauppakirjan allekirjoittajana
on kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo.
Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Sami Syrjäsen perustettavan yhtiön
lukuun tekemän ostotarjouksen, 86.000 €, Kuusankoskella sijaitsevasta
tontista, kiinteistötunnus 286-21-7-11.
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että kauppakirjan allekirjoittajana on
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo.
Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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§ 27

Alatalo-tilan myynti

Diaarinumero

DKOU/134/03.01.00/2018

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa yhdessä Luumäen seurakunnan kanssa
Alatalo 1:124 -metsätilan Luumäellä, kiinteistötunnus 441-426-1-124, tilan
kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 61,85 ha. Kouvolan
seurakuntayhtymän omistusosuus kiinteistöstä on ½. Yhteisomistus on
osoittautunut metsäomaisuuden tehokkaan hallinnoinnin kannalta
haasteelliseksi eikä päätöksenteko ole riittävän nopeaa. Luumäen
seurakunnan kanssa on neuvoteltu metsätilan tulevaisuudesta. Kumpikaan
seurakuntatalous ei ole ollut halukas lunastamaan toisen omistamaa osuutta
tilasta.
Tila on kokonaan metsätalousmaata, pois lukien tie ja joutomaa-alueet. Tilalla
ei ole mitään rakennuksia ja tila kokonaisuudessaan sijaitsee
oikeusvaikutteisen kaava-alueen ulkopuolella.
Kiinteistö ja hautauspalvelun johtokunta päätti kokouksessaan 28.11.2017 (92
§) metsätilan myyntiin laittamisesta.
Toimeksiantosopimus metsätilan myynnistä tehtiin Kaakkois-Suomen
Metsätilat Oy LKV:n kanssa. Alatalo 1:124 -tilasta on määräaikaan 19.6.2018
mennessä tehty kolme tarjousta, joista korkeimman teki Forest Holding
Finland I Ky (toimeksisaaneena Suomen Sijoitusmetsät Oy), tarjous 233 810
euroa.
Esityslistan liitteenä 9 on Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy LKV:n laatima
kauppakirjaluonnos, kiinteistön karttatuloste, kiinteistörekisteriote,
lainhuudatustodistus sekä rasitustodistus. Tilasta on saatu Kaakon
Metsänhoitoyhdistyksen tekemä arvio käyvästä arvosta.
Yhteinen kirkkoneuvosto, 30.8.2018, § 70, hyväksyi osaltaan Forest Holding
Finland I Ky:n ostotarjouksen 233 810 euroa Alatalo 1:124 –metsätilasta ja
Kouvolan seurakuntayhtymä myy osuutensa (½) Forest Holding Finland I
Ky:lle, kiinteistötunnus 441-426-1-124.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi talouspäällikkö
Tuomas Rimpiläistä.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Yhteisen kirkkoneuvoston, 30.8.2018, § 70, päätösesitys yhteiselle kirkkovaltuustolle:
Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 70, esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Forest Holding Finland I Ky:n
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ostotarjouksen 233 810 € Alatalo 1:124 –metsätilasta ja Kouvolan
seurakuntayhtymä myy osuutensa (½) Forest Holding Finland I Ky:lle,
kiinteistötunnus 441-426-1-124.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy kauppakirjan allekirjoittajaksi
talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen.
Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti hyväksyä Forest Holding Finland I Ky:n
ostotarjouksen 233 810 € Alatalo 1:124 –metsätilasta ja Kouvolan
seurakuntayhtymä myy osuutensa (½) Forest Holding Finland I Ky:lle,
kiinteistötunnus 441-426-1-124.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kauppakirjan allekirjoittajaksi
talouspäällikkö Tuomas Rimpiläisen.
Yhteinen kirkkovaltuusto saattaa asian edelleen Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjaan merkitään, että kirkkoherra Keijo Gärdström poistui tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 18.12.
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§ 28

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön päivittäminen

Diaarinumero

DKOU/153/00.01.01/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosääntöä on edellisen kerran
päivitetty vuonna 2012 (Ykv 7.6.2012). Kiinteistöpalvelujen virkanimikkeissä
on päivityksen jälkeen tapahtunut muutoksia. Johtosääntöpäivityksiä on
käsitelty johtoryhmässä 16.8.2018.
Johtosääntöön on tehty seuraavia muutoksia:
Kokoonpano
- johtokunnan kokoonpanoa on muutettu seitsemästä viiteen ja jätetty pois
vaatimus, että kustakin seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja
tälle varajäsen.
- johtokunnan jäsenen toivotaan edustavan johtokunnan toimialueen
asiantuntemusta ja kokemusta.
- Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston
edustajalla sekä hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa
heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
- kokoukseen voidaan asian käsittelyn niin vaatiessa kutsua
kiinteistöpalvelujen muita työntekijöitä tai muita asiantuntijoita.
Asioiden esittely
- johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee kiinteistöpäällikkö,
hautaustoimen päällikkö, kiinteistötoimen palvelupäällikkö.
Päätösvaltaisuus
- johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi
läsnä on vähintään kaksi jäsentä tai varajäsentä (aikaisemmin
puheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä tai varajäsentä).
Päivitetty johtosääntö on liitteenä 6.

Hallintojohtajan päätösesitys YKN:n kokouksessa 27.9.2018:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 6 olevan kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan päivitetyn johtosääntöön ja esittää edelleen
yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2019.
Käsittely kokouksessa:

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Sakari Smeds teki päätösesityksestä
poikkeavan esityksen kohtaan kokoonpano, § 1: ”Johtokunnan jäseniä tulee
seitsemän ja näillä henkilökohtaiset varajäsenet, lisäksi kaikki seurakunnat
tulee olla edustettuina sekä johtokunnan jäsenillä toivotaan olevan
toimialueen asiantuntemusta ja kokemusta.”
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Sakari Smedsin esitystä kannattivat Tuula Rikala, Päivi Ainali ja Tero Suutari.
Äänestystä ei suoritettu, koska hallintojohtaja teki keskustelun jälkeen
korjatun päätösesityksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 85, hyväksyi liitteenä 6 olevan
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön hallintojohtajan
kokouksessa tekemällä muutoksella, 1 § muutettuna seuraavasti: ”Yhteinen
kirkkovaltuusto valitsee kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan
toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kustakin seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen.
Johtokunnan jäsenten toivotaan edustavan johtokunnan toimialueen
asiantuntemusta ja kokemusta.
Jos puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikautensa
päättymistä, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilön eronneen tilalle
toimikauden jäljellä olevaksi kaudeksi.”
Johtosäännön 6 § muutettuna; ”Johtokunta on päätösvaltainen, kun
kokouksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kolme jäsentä tai
varajäsentä.”
Yhteisen kirkkoneuvoston, 27.9.2018, § 85, päätösesitys yhteiselle kirkkovaltuustolle:
Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 85, esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto vahvistaa liitteenä 10 olevan kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan johtosäännön.
Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti liitteenä 10 olevan kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön.
Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2019.
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§ 29

Henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön päivittäminen

Diaarinumero

DKOU/153/00.01.01/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosääntöä on yhteisessä
kirkkovaltuustossa päivitetty edellisen kerran 7.6.2012. Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli on 7.8.2018 hyväksynyt 1.1.2019 voimaan tulevan yhteisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön ja yhteinen kirkkovaltuusto 6.6.2018 yhteisten
tehtävien johtosäännön. Ohje- ja johtosäännöissä on virkanimikkeisiin ja
virantehtäviin tulossa 1.1.2019 alkaen muutoksia. Johtosääntöpäivityksistä on
keskusteltu johtoryhmässä 16.8.2018.
Johtosääntöön on tehty seuraavia muutoksia:
Kokoonpano
- johtokunnan kokoonpanoa on muutettu seitsemästä viiteen ja jätetty pois
vaatimus, että kustakin seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja
tälle varajäsen.
- johtokunnan jäsenen toivotaan edustavan johtokunnan toimialueen
asiantuntemusta ja kokemusta.
- Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja yhteisen kirkkoneuvoston
edustajalla sekä hallintojohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksessa, jossa
heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
- kokoukseen voidaan asian käsittelyn niin vaatiessa kutsua muita
työntekijöitä tai asiantuntijoita.
Asioiden esittely
- henkilöstöpalvelun johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee
talouspäällikkö (aikaisemmin hallintojohtaja).
Päätösvaltaisuus
- johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi
läsnä on vähintään kaksi jäsentä tai varajäsentä (aikaisemmin
puheenjohtajan lisäksi kolme jäsentä tai varajäsentä).
Päivitetty johtosääntö on liitteenä 7.
Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 86, hyväksyi liitteenä 7 olevan
henkilöstöpalvelun johtokunnan johtosäännön hallintojohtajan kokouksessa
tekemällä muutosesityksellä, 1 § muutettuna seuraavasti: ”Yhteinen
kirkkovaltuusto valitsee henkilöstöpalvelun johtokuntaan toimikaudekseen
seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin
seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen.
Johtokunnan jäsenten toivotaan edustavan johtokunnan toimialueen
asiantuntemusta ja kokemusta.
Jos puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa ennen toimikautensa
päättymistä, yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilön eronneen tilalle
toimikauden jäljellä olevaksi kaudeksi.”
6 § muutettuna ”Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen
puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kolme jäsentä tai varajäsentä.”
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Yhteinen kirkkoneuvosto esittää johtosäännön edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston, 27.9.2018, § 86, päätösesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle:
Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, § 86 esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto vahvistaa liitteenä 11 olevan Henkilöstöpalvelun johtokunnan
johtosäännön. Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti liitteenä 11 olevan Henkilöstöpalvelun
johtokunnan johtosäännön.
Johtosääntö tulee voimaan 1.1.2019.
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§ 30

Henkilöstösihteerin virkanimikkeen muuttaminen henkilöstöpalvelupäällikön viraksi

Diaarinumero

DKOU/152/01.01.00/2018

Valmistelija

Riitta Lonka, hallintojohtaja

Esittelijä

Riitta Lonka, hallintojohtaja
Uudessa organisaatiomallissa talous- ja henkilöstöpalveluja johtaa
talouspäällikkö, jonka alaisuudessa on henkilöstöpalvelupäällikön virka.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisten tehtävien johtosäännössä on
maininta, että työsuojelupäällikkönä toimii henkilöstöpalvelupäällikkö ja virasta
tehdään erillinen virkasääntö.
Henkilöstöpalvelupäällikön virkaan sovelletaan virastotyöaikaa ja viran
kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai
ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Lisäksi
edellytetään kokemusta henkilöstö- ja työhyvinvoinnin asioista.
Henkilöstöpalvelupäällikön tehtävänä on
- toimia työsuojelupäällikkönä, jonka tehtävänä on avustaa työnantajaa ja
työnantajan edustajana toimivaa johtoa ja esimiehiä tehtävissä, jotka
liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön
työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa,
- opastaa ja perehdyttää henkilöstöä Kirkon virka- ja työehtosopimusasioissa,
- huolehtia henkilöstöpalvelujen viestinnästä,
- toimia henkilöstöpalvelun johtokunnan ja luottamusmiesneuvottelujen
sihteerinä,
- toimia työterveyshuollon yhteyshenkilönä,
- valmistella henkilöstötilinpäätöstä yhdessä talouspäällikön kanssa,
- suorittaa muut talouspäällikön antamat tehtävät.
Työsuojelupäällikön tehtävät ovat olleet hallintojohtajalla. Uudessa
organisaatiossa tehtävät on siirretty talouspäällikön alaisuudessa toimivan
henkilöstöpalvelupäällikön tehtäviin. Henkilöstöpalvelupäällikön tehtäviä on
muilta osin lukuun ottamatta työsuojelupäällikön tehtäviä hoitanut
henkilöstösihteeri.
Henkilöstösihteerin virka muutetaan henkilöstöpalvelupäälliköksi.
Henkilöstösihteeri Nina Häkkinen on antanut tähän muutokseen
suostumuksensa. Työsuojelupäällikkö toimii työnantajaedustajana yhtymässä.
Henkilöstöpalvelun johtokunta on kokouksessaan 22.8.2018, § 55, käsitellyt
asiaa. Johtokunta on hyväksynyt, että henkilöstösihteerin virkanimike
muutetaan henkilöstöpalvelupäälliköksi. Virkaa hoitaa henkilöstösihteeri Nina
Häkkinen. Nina Häkkinen on antanut virkanimikkeen muutokseen
suostumuksensa. Lisäksi henkilöstöpalvelun johtokunta on hyväksynyt viran
johtosäännön- ja viran palkan. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 602
vähimmäispalkan mukaisesti. Johtokunta on päättänyt edelleen esittää
virkanimikkeen muutoksen ja viran johtosäännön yhteisen kirkkoneuvoston
kautta yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
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Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.9.2018, 87, hyväksyi henkilöstöpalvelun
johtokunnan esityksen, että henkilöstösihteerin virkanimike muutetaan
henkilöstöpalvelupäällikön viraksi ja hyväksyy henkilöstöpalvelupäällikön viran
johtosäännön (liite 12). Viran hoitajana jatkaa Nina Häkkinen.
Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää virkanimikkeen muutoksen ja viran
johtosäännön edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston, 27.9.2018, § 87, päätösesitys yhteiselle kirkkovaltuustolle:
Yhteinen kirkkoneuvosto, 27.8.2018, § 87, esittää, että yhteinen
kirkkovaltuusto vahvistaa virkanimikemuutoksen, että henkilöstösihteerin virka
muutetaan henkilöstöpalvelupäällikön viraksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto
esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy henkilöstöpalvelupäällikön
viran johtosäännön. Viran hoitajana jatkaa Nina Häkkinen suostumuksensa
antaneena.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa virkanimikemuutoksen, että
henkilöstösihteerin virka muutetaan henkilöstöpalvelupäällikön viraksi.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi henkilöstöpalvelupäällikön viran
johtosäännön.
Viran hoitajana jatkaa Nina Häkkinen suostumuksensa antaneena.
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§ 31

Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
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§ 32

Aloitteet
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä
kirjallinen esitys valtuustonpuheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
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§ 33

Muutoksenhaku ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja toteaa, että muutoksenhakuohjeet ovat pykälässä 34 ja päätti
kokouksen klo 18.17.

Allekirjoitukset
MARJATTA NYKÄNEN
Marjatta Nykänen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastus

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kouvola 11.10.2018
MARJATTA RASKINEN
Marjatta Raskinen

JUSSI RAUKKO
Jussi Raukko

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 12.10. – 12.11.2018 Kouvolan
seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa, Maunukselantie 3 A,
kolmas kerros, 45700 Kuusankoski.
Kuulutus on Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 3.10. – 12.11.2018.

MARJATTA NYKÄNEN
Marjatta Nykänen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirja
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Valitusosoitus
§ 34
Muutoksenhakukiellot
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

23, 25:1, 31, 32, 33, 34

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 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.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoik
aisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 80–83 §).

ratkaisuun

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Maunukselantie 3, 45700 KUUSANKOSKI
Postiosoite: Pl 41, 45701 KUUSANKOSKI
Telekopio:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@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.
Hankintaoik
aisun 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, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset

Pöytäkirja
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää:
Pöytäkirjan pykälät
Valitusviranomainen

25:2, 28, 29, 30
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Osoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Minna Canthin katu 64 (PL 1744) 70701 Kuopio
029 564 2502 asiakaspalvelu
029 564 2501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Puhelin
Fax
Sähköposti

Kirkkokatu 10 (PL 122) 50101 Mikkeli
015 321 600
015 321 6016
mikkeli.tuomiokapitulivl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät

24, 26, 27

Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 21
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
0295 16001
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.
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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
Puhelin
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 43300
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. 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 €
2.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
4.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
6.000 €
Yksityishenkilön maksu
500 €

