MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 2/2019
18.1.2019

Aika

Perjantaina 18.1.2019 klo 16.30-17.00

Paikka

Seurakuntakeskus, Aulakahvio, Savilahdenkatu 20

Läsnä

Juha Palm, tuomiorovasti, puheenjohtaja
Marjukka Tikka, varapuheenjohtaja
Juha Hasanen, jäsen
Heikki Huttunen, jäsen
Juha Kontinen, jäsen
Seija Kuikka, jäsen
Timo Leskinen, jäsen
Pauli Nieminen, jäsen
Vuokko Pietarila, jäsen
Pekka Siikavirta, jäsen
Kirsi Töyrynen, jäsen
Monica Valjakka, jäsen
Heikki Väätäinen, jäsen
Läsnäolo- ja puheoikeudella
Petri Pekonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Eeva-Riitta Hahtola, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Viranhaltijat
Markku Salmi, hallintojohtaja
Tiina Snicker, talouspäällikkö
Mervi Sensio, vs. tiedottaja
Riitta Niemi, hallinnon sihteeri

Poissa

Puheenjohtaja

Juha Palm

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Niemi
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28 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan
kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä,
joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään seitsemän henkilön läsnäolo.
Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan ”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa
ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.2.2017 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan postin kuljetettavaksi viisi päivää ennen kokousta. Kokouksesta ja sen työjärjestyksestä on sovittu ja esityslista lähetetty sähköpostitse 17.1.2019.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
29 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 8 §:n mukaan “Pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.”
Päätös:
Kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua yhdessä.
30 §
Työjärjestys
Ehdotus:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään osanottajille lähetetty esityslista.
31 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan vaali vuosiksi 2019-2022
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan johtosäännön 3 §:n mukaan
Neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa ja valvoo johtokunta, jonka Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto asettaa toimikaudekseen. Johtokuntaan kuuluu
puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tekee ehdotuksen kahden
jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimeämiseksi johtokuntaan. Toi-
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sen jäsenen tulee olla perhe- ja sosiaalipalvelujen yksikön työntekijä ja toisen EteläSavon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen jäsen. Jäsenten nimeämisessä voidaan huomioida Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueellinen edustus.
Kirkkovaltuusto nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus diakonian ja erityistyöalojen
johtajalla sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Johtokunta
voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Kokouksissa asiat esittelee diakonian ja erityistyöalojen johtaja. Hän pitää myös pöytäkirjaa, ellei sihteerin tehtäviä ole kirkkoneuvoston päätöksellä toisin järjestetty. Sihteerin tehtävästä voidaan määrätä myös viran johtosäännössä.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää on pyydetty tekemään ehdotuksensa johtosäännön mukaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemiseksi johtokuntaan tasa-arvokiintiöt huomioiden.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen vuoden 2022 loppuun kestäväksi toimikaudeksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
32 §
Sairaalasielunhoitotyön johtokunnan vaali vuosiksi 2019-2022
Sairaalasielunhoitotyön johtokunnan johtosäännön 3 §:n mukaan
Sairaalasielunhoitotyötä johtaa ja valvoo johtokunta, jonka Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto asettaa alaan perehtyneistä henkilöistä toimikaudekseen.
Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtainen varajäsen.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä tekee ehdotuksen kahden
jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä nimeämiseksi johtokuntaan. Toisen jäsenen tulee olla terveyspalvelujen yksikön työntekijä ja toisen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen jäsen. Jäsenten nimeämisessä
voidaan huomioida Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueellinen edustus.

Tark. _____ / _____

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2019
18.1.2019

23

Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaa edustaa johtokunnassa kolme jäsentä ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä. Muita sopijaseurakuntia edustaa yksi Mikkelin tuomiorovastikunnan lääninrovastin esittämä jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä.
Kirkkovaltuusto nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kokouksissa asiat esittelee ja pöytäkirjanpitäjänä toimii se sairaalasielunhoitaja, jolle
nämä tehtävät on määrätty.
Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus diakonian ja erityistyöalojen
johtajalla sekä kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Johtokunta
voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää ja Mikkelin tuomiorovastikunnan lääninrovastia on pyydetty tekemään ehdotuksensa johtosäännön mukaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemiseksi johtokuntaan tasa-arvokiintiöt huomioiden.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee sairaalasielunhoitotyön johtokuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen vuoden 2022 loppuun kestäväksi toimikaudeksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
33 §
Oppilaitos- ja kansainvälisen työn johtokunnan vaali vuosiksi 2019-2022
Oppilaitos- ja kansainvälisen työn johtokunnan johtosäännön 2 §:n mukaan
Oppilaitos- ja kansainvälistä työtä johtaa ja valvoo johtokunta, jonka Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto asettaa alaan perehtyneistä henkilöistä toimikaudekseen. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä kullekin heistä
henkilökohtainen varajäsen.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon Koulutus Oy sekä Suomen
Nuoriso-opisto tekevät kukin ehdotuksen yhden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten
varajäsentensä nimeämiseksi johtokuntaan.
Kirkkovaltuusto nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Kokouksissa asiat esittelee ja pöytäkirjanpitäjänä toimii oppilaitospastori.
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Johtokunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus diakonian ja erityistyöalojen
johtajalla, kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla. Johtokunta voi
kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:ltä, Etelä-Savon Koulutus Oy:ltä sekä
Suomen Nuoriso-opistolta on pyydetty ehdotukset johtosäännön mukaisten jäsenten
ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä valitsemiseksi johtokuntaan tasaarvokiintiöt huomioiden.
Ehdotus, hallintojohtaja:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee oppilaitos- ja kansainvälisen työn johtokuntaan puheenjohtajan ja viisi jäsentä sekä kullekin
heistä henkilökohtaisen varajäsenen vuoden 2022 loppuun kestäväksi toimikaudeksi.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
34 §
Muutoksenhaku
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
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: 28-36
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom.
2. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.
3. Kirkkolain 6 luku 72 § 3 mom. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen
päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2
§:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (16.12.2006/1164).
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4. Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:
Kirkkolain 6 luku 72 §:
Muun lainsäädännön mukaan: työsopimuslaki:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
ja -aika

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Savilahdenkatu 20
Postiosoite: PL 21, 50101 Mikkeli
Telekopio: 015 201 0205
Sähköposti: mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälä
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 vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Päätökseen ei kirkkolain 6 luvun 72 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta viranhaltija,
joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa tai sen alayhdistyksessä eikä työsuhteessa oleva työntekijä. Muussa
tapauksessa viranhaltija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaa- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
timuksen
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
sisältö
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

35 §
Pöytäkirjan tarkastaminen
Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan yhdessä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto tarkasti pöytäkirjan yhdessä ja totesi sen kokouksen kulun ja
siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Tark. _____ / _____

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 1/2019
18.1.2019

36 §
Kokouksen päättäminen
Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja

Juha Palm

Sihteeri

Markku Salmi
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