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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaus
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston, 2019 - 2022, ensimmäisen
kokouksen kokoonkutsujana on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Mikkelin
hiippakunnan tuomiokapitulin 18.9.2018 määräämä Kuusankosken seurakunnan
kirkkoherra Kimmo Ylikangas. Hän pitää alkuhartauden.
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 § 1 mom:ssa on määrätty, että kutsun kirkkovaltuuston
ensimmäiseen kokoukseen antaa tuomiokapitulin määräämä kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja on valittu. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen avaa
tällä perusteella valtuutettu Jussi Raukko Anjalankosken seurakunnasta.
Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri Kirsi Valapuro siihen asti, kunnes yhteisen
kirkkovaltuuston sihteerin valinta on suoritettu.
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:
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 aakkosjärjestyksen mukaisesti
pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Aikion ja Marjo Brownien.
Ehdotetaan myös, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat kokouksessa ääntenlaskijoina
tarvittaessa.
Tarkastusajankohdaksi esitetään perjantai 18.1.2019 klo 12.00 – 15.00 sähköisesti,
allekirjoitukset viikolla 4 hallintopalveluissa, Maunukselantie 3, Kuusankoski.
Päätös:
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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:
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§2

Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 10
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii hallintosihteeri,
jollei valtuusto toisin määrää.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 10:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se kutsuu
sihteerikseen hallintosihteeri Kirsi Valapuron.
Päätös:
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§3

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

Diaarinumero

DKOU/84/01.01.00/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 3/kirkkoherra Eija Murto

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 3:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja esittää yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi
Anjalankosken seurakuntaneuvoston esityksen 5.9.2018, § 47, että Anjalankosken
seurakunnan IV kappalaisen ja I seurakuntapastorin virat lakkautetaan.
Samalla voimassa olevien virkojen virkanumerointi saatetaan ajantasalle. Jatkossa
kappalaiset: Outi Heinonen I kappalainen, Johanna Pesonen II kappalainen, 1.1.2019
virassa aloittava Timo Kaukomaa I srk-pastori, Helena Lorentz II srk-pastori.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 3:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa Anjalankosken seurakuntaneuvoston esityksen
5.9.2018, § 47, että Anjalankosken seurakunnan IV kappalaisen ja I seurakuntapastorin
virat lakkautetaan.
Samalla voimassa olevien virkojen virkanumerointi saatetaan ajantasalle. Jatkossa
kappalaiset: Outi Heinonen I kappalainen, Johanna Pesonen II kappalainen, 1.1.2019
virassa aloittava Timo Kaukomaa I srk-pastori, Helena Lorentz II srk-pastori.
Päätös:
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§4

Elimäen diakoniarahaston säännöt

Diaarinumero

DKOU/158/02.05.03/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Elimäen seurakuntaneuvosto
10.12.2018/kirkkoherra Kirsi Hämäläinen

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2018, § 7
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Elimäen seurakuntaneuvoston, 10.12.2018, § 100
tekemät sääntöjen päivitykset ja esittää ne edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 7:
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa Elimäen seurakuntaneuvoston, 10.12.2018, § 100
tekemät sääntöjen päivitykset (liite 1).
Päätös:
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§5

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 9
KJ 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Nyt valittavan
toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 9:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2019 - 2020.
Päätös:
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§6

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 9
KJ 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Nyt
valittavan toimikausi kestää vuoden 2020 loppuun.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 9:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudelle 2019 - 2020.
Päätös:
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§7

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

Diaarinumero

DKOU/195/00.01.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 11:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee
keskuudestaan aakkosjärjestystä noudattaen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Noudatetun
käytännön mukaisesti esitetään myös, että pöytäkirjan tarkastajat toimisivat
kokouksessa äänten laskijoina tarvittaessa.
Päätös:
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§8

Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 13
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan ensimmäisessä
kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista
jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan tehtävänä on toimittaa kirkkovaltuustossa
mahdollisesti vaadittavat suhteelliset vaalit.
KL 7:4 mukaan kirkkovaltuustossa vaalit toimitetaan pääsääntöisesti
enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin
noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että
he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. KJ 7:5
mukaan suhteellinen vaali on aina toimitettava suljetuin lipuin ja myös enemmistövaali
niin vaadittaessa.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 12:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaalin.
Päätös:
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§9

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 13
KJ 10:10,1 mukaan yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin
seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen
kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä muita jäseniä sen mukaan kuin
ohjesäännössä määrätään. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt
puheenjohtajaksi Kuusankosken seurakunnan kirkkoherran Kimmo Ylikankaan
vuoden 2019 alusta alkaen. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien valittavien jäsenten tulee olla yhtymään kuuluvien
seurakuntien vaalikelpoisia jäseniä. Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita saman
seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä
työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
KL 10:2,2 mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen
jäsentä. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisessä kokouksessa valittavien yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
ja jäsenten toimikausi kattaa siis toimintavuodet 2019 ja 2020.
Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut
jäsenet. Mikäli vaali vaaditaan ja päätetään suoritettavaksi suhteellista vaalitapaa
noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa vaalissa ja valituista
jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 13:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2019 - 2020.
Päätös:
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§ 10

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 14
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen
jäsentä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2018, § 13:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2019–2020.
Päätös:
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§ 11

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaali

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 15
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n mukaan on varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalin
jälkeen valittava näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 15:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2019–2020.
Päätös:
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§ 12

Jäsenten valinta henkilöstöpalvelunjohtokuntaan

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

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

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 16:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2019 – 2022 ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.
Päätös:
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§ 13

Jäsenten valinta kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 17
Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosäännön
1 §:n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee johtokuntaan toimikaudekseen
seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin seurakunnasta
valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöesitys 3.1.2019, § 17:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kiinteistöja hautauspalvelun johtokunnan jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2019–2022 ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.
Päätös:
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§ 14

Jäsenen ja varajäsenen valinta IT-aluekeskuksen johtokuntaan

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto 3.1.2019, § 18
IT-alueen johtosäännössä (1§) mukaan Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee ITaluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai
luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Kouvolan
seurakuntayhtymästä.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys 3.1.2019, § 18:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa
Mikkelin hiippakunnan IT-aluekeskuksen johtokunnan yhden viranhaltija- tai
luottamushenkilöjäsenen ja tämän varajäsenen vaalin toimikaudeksi 2019–2022
Kouvolan seurakuntayhtymän osalta.
Päätös:
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§ 15

Yhteiselle kirkkovaltuustolle jaettava materiaali

Valmistelija

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas

Esittelijä

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas
2019 – 2022 yhteisen kirkkovaltuuston jäsenille on kokouksessa 17.1.2019
pöydille jaettu seuraavat Kouvolan seurakuntayhtymän ohjeet:
Kouvolan seurakuntayhtymän perussääntö
Organisaatiokaavio
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestys
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö
Yhteisten tehtävien johtosääntö
Henkilöstöpalvelujen johtokunnan johtosääntö
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan johtosääntö
It-aluekeskuksen johtosääntö
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö.
Merkitään tiedoksi.
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Ilmoitusasiat
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§ 17

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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§ 18

Muutoksenhaku ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja toteaa, että muutoksenhakuohjeet ovat pykälässä 18 ja
päättää kokouksen klo .

Allekirjoitukset
Jussi Raukko
puheenjohtaja
§:t 1 - 5

puheenjohtaja
§:t 6 – 19

Kirsi Valapuro
sihteeri
Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kouvola 18.1.2019
pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 21.1. – 20.2.2019 Kouvolan
seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa, Maunukselantie 3 A,
kolmas kerros, 45700 Kuusankoski.
Kuulutus on Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 9.1. – 20.2.2019.

Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvostonpuheenjohtaja
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§ 19
Valitusosoitus
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

1,5,6,14-16

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.
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Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää:
Pöytäkirjan pykälät
Valitusviranomainen

2,3,4,7-13
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
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

Esityslista

1/2019

22

17.01.2019
Kouvolan kirkkovaltuusto
seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen
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
Markkinaoikeus
Osoite
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin
029 564 43300
Faksi
029 564 3314
Sähköpostiosoite
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

Esityslista

1/2019

23

17.01.2019
Kouvolan kirkkovaltuusto
seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen
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 €

