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Aika

Tiistai 13.12.2016 klo 18.00 – 20.56

Paikka

Seurakuntakeskus, Savilahtisali (2. krs), Savilahdenkatu 20

Läsnä

Aholainen Valto, jäsen, poissa, varajäsenenä Tapani Korhonen
Hahtola Eeva-Riitta, jäsen
Haimilahti Juhani, jäsen
Hasanen Juha, jäsen
Heinikainen Tiia, jäsen, poissa, varajäsenenä Neuvonen Leena
Hurskainen Tapio, jäsen
Huttunen Heikki, jäsen
Ikonen Jukka, jäsen
Juutilainen Martti, jäsen, poissa, varajäsenenä Rantalainen Anneli
Karjalainen Urpo, jäsen, poissa, varajäsenenä Ahtiainen Esa
Kontinen Juha, jäsen
Kuikka Seija, jäsen, poissa, varajäsenenä Tuukkanen Anne
Leppänen Eila, jäsen
Leskinen Timo, jäsen
Marttinen Unto, jäsen
Nieminen Pauli, jäsen
Paasonen Arto, jäsen, poissa, varajäsenenä Härkönen Sirkka
Pekonen Petri, jäsen
Peura Eija, jäsen
Pietarila Vuokko, jäsen
Pulliainen Liisa, jäsen
Pöyry Jukka, jäsen
Ruuth Noora, jäsen
Siikavirta Pekka, jäsen
Siitari Keijo, jäsen, poissa, varajäsenenä Strengell Janne
Soininen Mali, jäsen
Strengell Jarno, jäsen
Tikka Marjukka, jäsen
Toivonen Maija, jäsen
Töyrynen Kirsi, jäsen
Valjakka Monica, jäsen
Valtola Pirkko, jäsen, poissa, varajäsenenä Auvinen Pekka
Väätäinen Heikki, jäsen
Viranhaltijat
Palm Juha, tuomiorovasti, kirkkoneuvoston pj.
Salmi Markku, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri
Snicker Tiina, talouspäällikkö
Eskelinen Krista, tiedottaja
Niemi Riitta, hallinnon sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
Kutsuttuina viranhaltija-asiantuntijoina asian § 58 käsittelyn ajan
Holm Marja, lähetyskasvatussihteeri
Kämäräinen Ville, kasvatuksen työalajohtaja
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Pettinen Sari-Annika, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja (erityistyöaloista vastaava)
Kallio Mikko, johtava kanttori
Teittinen Anita, diakonian työalajohtaja
Poissa
Aholainen Valto
Heinikainen Tiia
Juutilainen Martti
Karjalainen Urpo
Kuikka Seija
Paasonen Arto
Siitari Keijo
Valtola Pirkko

Varajäsen
Korhonen Tapani
Neuvonen Leena
Rantalainen Anneli
Ahtiainen Esa
Tuukkanen Anne
Härkönen Sirkka
Strengell Janne
Auvinen Pekka

Puheenjohtaja

Eeva-Riitta Hahtola

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä Riitta Niemi

Tark. _____ / _____

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 6/2016
13.12.2016

69

54 §
Kokouksen avaus
Alkuhartauden piti tuomiorovasti Juha Palm. Alkuhartauden yhteydessä pidettiin hiljainen hetki edesmenneen valtuutetun Valto Aholaisen muistoksi.
55 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen oli asetettu nähtäväksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitustaululle 2.12.2016. Valtuutetuille on lähetetty kokouskutsu esityslistoineen 2.12.2016, joten todettiin, että kokous oli kirkkojärjestyksen 8
luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu, ja koska suoritetussa nimenhuudossa 33 valtuutetusta 33 oli saapuvilla, jäsenmäärän perusteella päätösvaltainen.
Puheenjohtaja ilmoitti,
1) että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä arkipäivisin
16.12.2016-16.1.2017 välisenä aikana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa klo 9.00-15.00 ja
2) että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla kohdassa 1 mainittuina kellonaikoina arkipäivisin 2.12.2016-16.1.2017 välisenä aikana.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
56 §
Pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi
1) kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Eija Peuran ja Jukka Pöyryn; sekä
2) kokouksen äänten laskijoiksi Vuokko Pietarilan ja Liisa Pulliaisen.
57 §
Työjärjestys
Päätös:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin osanottajille lähetetty esityslista.
58 §
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma
Kirkkoneuvosto 29.11.2016/188 §:
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1§:n 1 momentin mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Saman pykälän 2 momentin mukaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on
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hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.
Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Suunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioesitys on esityslistan mukana.
Talousarvion laadintaperusteet
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan talous on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime
vuosien aikana. Käyttötaloutta on tasapainotettu ja toimintakate on parantunut. Myös
vuosikatteen taso on noussut. Omaisuuden myynneistä saaduilla satunnaisilla tuotoilla on ollut suuri merkitys tilikausien tuloksiin. Taloudellisen tilanteen vakiinnuttamiseen on edelleen kiinnitettävä huomiota ja vastattava uusiin talouden haasteisiin,
jotka liittyvät erityisesti kirkollisverotulokertymiin.
Kirkkoneuvosto päätti talousarvion suunnitteluraamista huhtikuussa 2016. Suunnittelun lähtökohtana olivat vuoden 2015 toteutuneet luvut pääluokkatasolla. Koko käyttötalouden osalta pysyttiin suunnitteluraamissa. Toimintakuluja ei pystytty vähentämään suunnitellulla tavalla, vaan raamissa pysymiseen vaikutti Kilpailukykysopimuksen mukainen julkisen sektorin lomarahojen leikkaaminen 30 prosentilla, joka alensi
henkilöstökuluja.
Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
Vuoden 2017 talousarvioesityksessä käyttötalouden tuotoiksi on arvioitu 1.917.725
euroa. Se on 3,1 prosenttia vähemmän kuin budjetoidut tuotot vuodelle 2016. Merkittävin syy tulojen laskuun on kirkkoherranviraston sukuselvityspalvelun lakkauttaminen. Käyttötalouden kulut laskevat 2,8 prosentilla ollen 10.570.685 euroa. Henkilöstökulut laskevat 2,6 %, mikä johtuu osittain Kilpailukykysopimuksen mukaisesta lomarahojen leikkaamisesta. Myös muut tiliryhmätasoiset kulut laskevat: palveluiden
ostot 1,1 %, vuokrakulut 8,5 %, aineet ja tarvikkeet 4,6 % ja annettavat avustukset
2,3 %. Käyttötalouden toimintakate on -8.652.960 euroa, mikä on noin 240.000 euroa
parempi kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Verotuloja ja valtionrahoitusta on arvioitu kertyvän 10.680.000 euroa. Vuosikate on talousarvioesityksessä 1.069.540 euroa.
Se on noin 185.000 euroa parempi kuin vuoden 2016 talousarviossa. Poistojen määrä on 742.000 euroa. Tilikauden budjetoitu tulos on 327.540 euroa. Poistoerokirjauksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 445.540 euroa. Tilikauden ylijäämä johtuu liian
matalasta poistotasosta. Merkitsevä tunnusluku on vuosikate, jolla tulisi pystyä kattamaan talousarviovuoden investoinnit ja lainojen lyhennykset, jotta rahavarojen
määrä ei laskisi. Tämä ei talousarviossa toteudu.
Seuraavissa taulukoissa on pääluokkakohtaiset toimintakatteet:
Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
Yleishallinto

Osuus toimintakatteesta 2017

Osuus toimintakatteesta 2016

79 685

-1 339 730

-1 260 045

14,6

14,0

Seurakuntatyö

437 800

-5 310 100

-4 872 300

56,3

55,4

Hautaustoimi

242 300

-894 000

-651 700

7,5

7,9

Kiinteistötoimi

1157940

-3 026 855

-1 868 915

21,6

22,7

1 917 725

-10 570 685

-8 652 960

100,0

100,0

Yhteensä

Investointiosa
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Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 investointiosan kokouksessaan
1.11.2016. Tulevan vuoden suurin investointi on seurakuntakeskuksen julkisivukorjaus. Siihen varattu määräraha on 400.000 euroa. Muita suurehkoja investointeja
ovat Pitäjänkirkon vesikaton maalaus ja Rantakylän seurakuntatalon ilmanvaihtokoneiden ja IV-automaation uusiminen. Molempien investointien kustannusarvio on
250.000 euroa. Lisäksi investointisuunnitelma sisältää muun muassa Suomenniemen
kirkon lämpöpumppujärjestelmän asennuksen ja Himalansaaren kyläkirkon julkisivumaalauksen. Tuomiokirkon urkujen ja Haukivuoren kirkon katon korjaus alkavat vuoden 2017 aikana tehtävällä suunnittelulla. Investointiohjelmassa on myös As Oy Savilahdenkatu 18 rahoitusvastikkeet ja As Oy Laajateeren (Laajalammen seurakuntakoti) julkisivukorjauksen rahoittaminen sekä hautausmaiden jäteastioiden uusiminen
joiltakin osin.
Rahoitusosa
Rahoituslaskelma osoittaa vuoden 2017 talousarvion tulorahoituksen olevan
1.069.540 euroa. Investoinnit ovat yhteensä 1.333.000 euroa ja lainojen lyhennykset
210.000 euroa. Tulorahoituksella katetaan 69,3 prosenttia näistä kuluista. Rahavarat
vähenevät näin ollen noin 470.000 eurolla.
Taloussuunnitelma
Vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelmat perustuvat hyvin pitkälle vuoden 2017 talousarvioon. Kustannuskehityksen on ennakoitu olevan maltillista ja suunnitteluvuosille on käyttötalouden osalta laskettu vain pieniä prosenttikorotuksia. Suurimman
epävarmuuden tuleville vuosille luo kirkollisverotulokertymien kehittymisennusteet.
Kirkollisverotulojen ennustetaan laskevan vuosi vuodelta. Näillä oletuksilla vuosikate
heikkenee suunnitelmakaudella.
Hautainhoitorahasto
Hautainhoitorahaston talousarvio on sisällytetty talousarviokirjaan hautatoimen talousarvion yhteyteen. Hautainhoitorahaston talousarvio on 29.312 euroa alijäämäinen. Alijäämä on aiempia vuosia pienempi. Toimintakulut laskevat 1,7 prosentilla
samalla kun toimintatuotot kasvavat 1,9 prosentilla.
Ehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 – 2019;
2) esittää talousarvioehdotusta vuodelle 2017 sekä ehdotusta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 – 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto
1) käsitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 sekä ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 – 2019; sekä
2) päätti esittää talousarvioehdotusta vuodelle 2017 sekä ehdotusta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 – 2019 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Toimenpiteet
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Esitys kirkkovaltuustolle
--Kirkkovaltuusto 13.12.2016:
Talousarvioehdotus on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille esityslistan mukana. Kirkkoneuvostoon kuuluvat jäsenet ja varajäsenet ovat saaneet talousarvioehdotuksen
aiemmin kirkkoneuvoston esityslistan mukana.
Ehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2019.
Käsittely:
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja, tuomiorovasti Juha Palm selosti pääkohtia
vuoden 2017 seurakuntatyön toimintasuunnitelmista.
Talouspäällikkö Tiina Snicker esitteli talousarvion.
Yleiskeskustelu:
Vuokko Pietarila totesi, että Keskustan seurakuntaväki -valtuustoryhmä pitää
talousarviota hyvänä ja tasapainoisena sekä toimintasuunnitelmaa selkeänä ja
helppolukuisena. Hän toivoi, että toimintasuunnitelmissa näkyisi enemmän vapaaehtoisten ja talkootyön osuus.
Juha Kontinen totesi, että Kirkko keskelle ihmisen arkea -valtuustoryhmällä ei
ole talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta mitään huomautettavaa. Kehitys
on ollut myönteistä usean vuoden ajan ja valtuuston työilmapiiri positiivinen.
Kontinen kiitti ryhmän puolesta talouspäällikköä ja työalajohtajia talousarvion
valmistelusta. Seurakunnasta riippumattomat ongelmat, mm. kirkollisveron negatiivinen kehitys tuo haasteita, joihin emme voi juurikaan itse vaikuttaa. Toiminnan laatu on ehkä yksi asia, jolla jäsenkatoa voi estää. KKA-ryhmä esitti
kirkkoneuvoston esityksen hyväksymistä ja toivotti kaikille joulurauhaa.
Heikki Huttunen totesi, että Toinen Toistaan Tarvitsee -valtuustoryhmällä ei ole
muutosehdotuksia talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan. Kulunut vuosi on
ollut hyvä ja tulevaisuutta on pystytty suunnittelemaan hyvin sekä talouden
että toiminnan osalta.
Pauli Nieminen totesi Koko kansan kirkko -valtuustoryhmän puolesta, että se ei
esitä muutoksia talousarvioon. Talousarvio ja toimintasuunnitelma on teknisesti hyvin toteutettu. Joiltakin osin on välittynyt sellainen tunnelma, että pidemmällä aikavälillä on uhkana jäsenkato ja verotulojen vähentyminen. On
jouduttu tiukentamaan taloutta ja henkilöstön jaksaminen huolestuttaa.
Jukka Pöyry Perusarvojen puolesta -valtuustoryhmästä totesi, että talousarvio
on hyvin tehty ja suunnitelmissa on ennakoitu hyvin tulevaa. Hän toivotti kaikille hyvää joulua.
Päätös:
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Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2019.
59 §
Luonnonsuojelualueen perustaminen tiloille Piskola 4:152 ja Mustalampi 4:75
Kirkkoneuvosto 29.11.2016/189 §:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta omistaa Mikkelin kaupungin Vuolingon kylässä tilat
Mustalampi 4:75, kiinteistötunnus 491-411-4-75 ja Piskola 4:152, kiinteistötunnus
491-411-4-152. Mustalammen tilalla on vuonna 1981 perustettu noin viiden hehtaarin luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelualue jatkuu myös toisen maanomistajan
omistamalle naapuritilalle. Seurakunnan aloitteesta Etelä-Savon ympäristökeskuksen
edustajat ovat vuonna 2006 inventoineet tilat. Maastokäynnin perusteella on todettu, että tiloilla esiintyy luontoarvoja, joiden suojelu olisi perusteltua.
Toinen maastokäynti suojeluarvojen inventoimiseksi on tehty seurakunnan aloitteesta
lokakuussa 2014. Sen käynnin perusteella on tehty ehdotus rajaukseksi uuden luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Alue rajoittuu pieneltä osin vanhaan suojelualueeseen. Suojelualueen laajentamisen avulla alueelle muodostuisi selkeä, suurempi
suojelualuekokonaisuus, kun uusi alue täydentäisi jo olemassa olevaa suojelukohdetta.
Suojelu on mahdollista toteuttaa METSO-ohjelman puitteissa. METSO-ohjelman tarkoituksena on turvata metsien monimuotoisuutta. Suojelemalla tai hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan myös niissä eläviä harvinaisia tai taantuvia lajeja. METSOlla
voidaan samalla edistää luonnon virkistyskäyttöä ja huolehtia maisemasta. Ohjelmaan valittavilla luontokohteilla on tarkat valintaperusteet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) päättää luonnonsuojelulain mukaisesta pysyvästä ja määräaikaisesta suojelusta.
METSO-ohjelman avulla metsänomistaja voi saada tuloja metsäluonnon suojelusta ja
hoidosta. Vaihtoehdot metsänomistajalle ovat pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu
ja metsäluonnonhoito. Pysyvä suojelu voidaan toteuttaa perustamalla yksityinen suojelualue, joka soveltuu metsänomistajalle, joka haluaa säilyttää alueen omistuksen ja
mahdollisuuden vaikuttaa alueen luonnonhoitoon. Alueen rauhoitusmääräykset ja
korvaus sovitaan maanomistajan ja ympäristöviranomaisen kesken, minkä jälkeen
suojelualueesta tehdään rauhoituspäätös. Alueen myyminen valtiolle ja maanvaihto
ovat myös mahdollista vaihtoehtoja. Kirkkoneuvosto on käynyt kokouksessaan
16.9.2015 lähetekeskustelun suojelualueen perustamisesta. Tällöin kirkkoneuvosto
puolsi suojelualueen perustamisen suunnittelun jatkamista.
Käytyjen neuvottelujen jälkeen Etelä-Savon ELY-keskus esittää liitteeseen 1/189 §
merkittyä aluetta rauhoitettavaksi luonnonsuojelualueeksi. Esitys ja korvausarvio ovat
liitteenä 2/289 §. Alueen pinta-ala on noin 18,3 hehtaaria. Siihen kuuluu 11,2 suuruinen määräala tilasta Piskola 4:152 ja 7,1 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Mustalampi 4:75. Suojeltavaksi esitetty alue on pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan
runsaspuustoista metsää. Maaperä vaihtelee rehevistä korvista kallioalueiden kuiviin
kangasmetsiin. Noin puolet alueen pinta-alasta on vanhaa järeää kuusivaltaista sekametsää. Kohteen yhtenäisyyden vuoksi alueeseen sisältyy pitkään talouskäytön
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ulkopuolella olleita nuorempia metsiä. Metsissä on erirakenteisuutta ja haapaa esiintyy kohtalaisen runsaasti. Alueen vesitalous on luonnontilainen. Pitkälampeen laskevan puron varrella on laajahko luonnontilainen kosteikkoalue, jossa on majavan kaatamaa puustoa. Lahopuuta esiintyy kohtalaisesti, paikoin runsaasti.
Alueella on voimassa Mikkelin kaupungin laatima Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä
ym. alueen rantaosayleiskaava. Suojeltava alue on merkitty kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1). Alue rajoittuu pieneltä osin edellä mainittuun luonnonsuojelualueeseen YSA062052 Mustalammen ja Pieni-Metiäisen kalliot. Suojelualueen perustamisella toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman
(METSO-ohjelma) suojelutavoitteita.
Perustettavalla luonnonsuojelualueella on kielletty rakennusten, rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen sekä metsänhakkuu ja muu kasvien tai niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen, turpeen nostaminen sekä muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen sekä sen ainesten ottaminen. Lisäksi kiellettyä ovat ojien
kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen, liikkuminen moottoriajoneuvolla sekä muu toiminta, joka muuttaa haitallisesti alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Näiden määräysten estämättä
alueella sallitaan metsästys maanomistajan luvalla, marjastus ja sienestys, vieraslajien poisto sekä alueella olevan tien käyttö ja kunnossapito. Alueelle laaditaan tarvittaessa hoitosuunnitelma alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Hoitosuunnitelma laaditaan yhteistyössä maanomistajan ja valtion luonnonsuojeluviranomaisen kesken. Maanomistaja hyväksyy ja luonnonsuojeluviranomainen vahvistaa
hoitosuunnitelman. Hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet sekä luonnonsuojeluviranomaisen luvalla tehtävä suojelualueen rakennepiirteiden ja lajiston kartoitus ovat
sallittuja. ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen
perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.
Luonnonsuojelualueesta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. ELY-keskus merkitsee tarvittaessa alueen maastoon.
Korvauksena rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä maksetaan 140 000 euroa. Maanpohja jää seurakunnan omistukseen.
Ehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa ELY-keskuksen
esityksen mukaisesti karttaliitteen 1/189 § mukaisen yksityisen luonnonsuojelualueen
tiloille Piskola 4:152, kiinteistötunnus 491-411-4-152, ja Mustalampi 4:75, kiinteistötunnus 491-411-4-75. Alueen pinta-ala on noin 18,3 hehtaaria. Siihen kuuluu tilasta
Piskola 4:152 noin 11,2 suuruinen määräala ja tilasta Mustalampi 4:75 noin 7,1 hehtaarin suuruinen määräala. Seurakunnalle maksettava korvaus rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä on 140 000 euroa. Korvaus maksetaan
yhdessä erässä sen jälkeen, kun luonnonsuojelualueen perustamispäätös on saanut
lainvoiman.

Päätös:
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Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
--Kirkkovaltuusto 13.12.2016:
Kartta rauhoitettavaksi luonnonsuojelualueeksi esitetystä alueesta on liitteenä 1/59 §.
Esitys luonnonsuojelualueen perustamiseksi ja kustannusarvio ovat liitteenä 2/59 §.
Ehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa ELYkeskuksen esityksen mukaisesti karttaliitteen 1/59 § mukaisen yksityisen luonnonsuojelualueen tiloille Piskola 4:152, kiinteistötunnus 491-411-4-152, ja Mustalampi 4:75, kiinteistötunnus 491-411-4-75. Alueen pinta-ala on noin 18,3 hehtaaria. Siihen kuuluu tilasta Piskola 4:152 noin 11,2 suuruinen määräala ja tilasta Mustalampi 4:75 noin 7,1 hehtaarin suuruinen määräala. Seurakunnalle maksettava korvaus rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä on 140 000 euroa. Korvaus maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun
luonnonsuojelualueen perustamispäätös on saanut lainvoiman.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Tiedoksi Etelä-Savon ELY-keskus
60 §
Tilaan Piutula 491-508-17-36 kuuluvan määräalan ja sillä sijaitsevien rakennusten (Suomenniemen pappila) myyminen Veijo ja Alli Jääskeläiselle
Kirkkoneuvosto 29.11.2016/190 §:
Kirkkovaltuuston 8.4.2014 hyväksymässä kiinteistöstrategiassa on päätetty, että
Suomenniemen pappilan rakennukset myydään aittarakennuksineen. Rakennuksessa ei ole ollut asukkaita vuosiin. Pappila on valmistunut vuonna 1963. Siinä on 158
neliömetrin suuruinen asunto, seurakuntasisaren 48 neliömetrin suuruinen asunto
sekä 40 nelilömetrin suuruinen kansliatila. Kokonaispinta-ala on 246 neliömetriä.
Sähkölämmitteiseen rakennukseen on tehty viimeisin peruskorjaus vuonna 2005.
Pappila sijaitsee tuomiokirkkoseurakunnan omistamalla tilalla Piutula 17:36, kiinteistötunnus 491-508-17-36, Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylässä seurakuntatalon vieressä. Kartta on liitteenä 1/190 §. Asemakaavan mukaan määräala kuuluu
tonttiin, jonka merkintä on YK (kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten
korttelialue).
Pappila ja sille rajattu maa-alue, jonka pinta-ala on noin 6000 neliömetriä, asetettiin
myyntiin 13.6.2014. Tavoitehinta oli 155 000 euroa. Varteenotettavia ostotarjouksia ei
saatu ja hintaa pudotettiin vähitellen 80 000 euroon. Huom! Mikkelin kautta saadut
alustavat ostoehdotukset olivat noin 50 000 euroa. 9.11.2016 saapuneella ostotar-
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jouksella Veijo ja Alli Jääskeläinen tarjosivat kohteesta 80 000 euroa. Myytäväksi esitetystä kohteesta ei ole myymisen aikana tehty hinta-arviota, koska kohde nähtiin
haastavana myyntikohteena eikä vastaavia vertailukohteita lähialueella ollut. Liitteenä 2/190 § on SKV Kiinteistönvälitys Oy:n 16.11.2016 antama markkinahintalausunto
kohteesta. Lausunnon mukaan tarjottu hinta on markkinatilanteeseen nähden kohtuullinen. Kiinteistön kuntotarkastus on suoritettu 22.11.2016. Kuntotarkastusraportti
saadaan kokoukseen mennessä.
Ehdotus, talouspäällikkö:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä seurakunnan omistamasta tilasta Piutula 17:36 Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylästä, kiinteistötunnus 491-508-17-36, noin 6000 neliömetrin suuruisen karttaliitteeseen 1/190 §
merkityn määräalan rakennuksineen Veijo ja Alli Jääskeläiselle 80 000 euron kauppahinnalla. Määräalan pinta-ala on ohjeellinen. Sen rajat on piirretty liitekarttaan.
Määräala myydään rasituksista ja rasitteista vapaana. Ostaja vastaa määräalan erottamis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta.
Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14:4).
Omistusoikeus siirtyy ostajille siinä vaiheessa, kun alistusviranomaisen myönteinen
vahvistuspäätös on saanut lainvoiman ja koko kauppasumma on maksettu.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
--Kirkkovaltuusto 13.12.2016:
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n kohdan 4 mukaan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä (määräenemmistö) sitä kannattaa asiassa, joka koskee kiinteän omaisuuden luovuttamista.
Kiinteistörekisterin kartta tilaan Piutula 491-508-17-36 kuuluvasta määräalasta on
liitteenä 1/60 §. SKV Kiinteistönvälitys Oy:n antama markkinahintalausunto on liitteenä 2/60 §.
Ehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä seurakunnan
omistamasta tilasta Piutula 17:36 Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylästä,
kiinteistötunnus 491-508-17-36, noin 6000 neliömetrin suuruisen karttaliitteeseen 1/60 § merkityn määräalan rakennuksineen Veijo ja Alli Jääskeläiselle 80
000 euron kauppahinnalla. Määräalan pinta-ala on ohjeellinen. Sen rajat on
piirretty liitekarttaan. Määräala myydään rasituksista ja rasitteista vapaana. Ostaja vastaa määräalan erottamis- ja lainhuudatuskustannuksista sekä kaupanvahvistajan palkkiosta.
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Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL
14:4). Omistusoikeus siirtyy ostajille siinä vaiheessa, kun alistusviranomaisen
myönteinen vahvistuspäätös on saanut lainvoiman ja koko kauppasumma on
maksettu.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti myydä seurakunnan omistamasta tilasta
Piutula 17:36 Mikkelin kaupungin Suomenniemen kylästä, kiinteistötunnus 491508-17-36, noin 6000 neliömetrin suuruisen karttaliitteeseen 1/60 § merkityn
määräalan rakennuksineen Veijo ja Alli Jääskeläiselle 80 000 euron kauppahinnalla.
Toimenpiteet
Kirkkohallitukselle alistettavaksi, tiedoksi Veijo ja Alli Jääskeläinen
61 §
Sairaalasielunhoitajan (lehtori) viran lakkauttaminen ja sairaalasielunhoitajan
(pappi) viran perustaminen
Kirkkoneuvosto 29.11.2016/194 §:
Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön mukaan johtokunnan tehtävänä on
tehdä esitykset päätoimisten virkojen perustamisesta ja päätoimisten virkojen tehtävänkuvauksista. Sairaalasielunhoitajan toinen virka, jota on hoitanut lehtori Raija Kotilainen, on vakiintunut lehtorin viraksi. Koska Raija Kotilainen on anonut eroa virastaan 1.1.2017 alkaen eläkkeelle siirtymistä varten, johtokunta on kokouksessaan
5.9.2016 päättänyt esittää sairaalasielunhoitajan lehtorin viran lakkauttamista sekä
esittää sen tilalle perustettavaksi sairaalasielunhoitajan virkaa, jossa kelpoisuusehtona on pappisvihkimys. Lisäksi johtokunta esittää sairaalasielunhoitajan tehtävänkuvauksen pysymistä ennallaan.
Vapautuva sairaalasielunhoitajan virka on ollut muiden eläköitymisten myötä vapautuvien palvelussuhteiden tavoin kirkkoneuvoston asettaman henkilöstösuunnittelutyöryhmän käsiteltävänä. Työryhmä esittää viran täyttämistä muun muassa sillä perusteella, että työ sairaalasielunhoidossa on kasvava muun muassa Mikkelin väestörakennekehityksestä johtuen. Lisäksi seurakunnan näkyvyyttä ja mukanaoloa EteläSavon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä jatkossa maakuntapohjaiseksi laajentuvissa toimintaympäristöissä on pidettävä kirkon työn kannalta merkittävänä tavoitteena. Kyse on seurakunnan strategiassa mainitusta toimintaympäristön
muutoksesta, johon liittyvissä verkostoissa on tärkeää säilyttää seurakunnan saavuttama asema.
Sairaalasielunhoidon tehtävänä on voimassa olevan sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön 1 §:n mukaan vastata hengellisestä työstä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän laitoksissa ja toimintayksiköissä sekä seuraavilla Mikkelin
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alueen osastoilla: Moision terveyskeskussairaalanosastot ja akuuttiosasto keskussairaalassa. Tehtäväkenttä kattaa myös välittömästi akuutteihin hoitotilanteisiin liittyvän sielunhoitotyön. Työ sisältää julistus-, sielunhoito- ja opetustyötä sekä työnohjauksellista toimintaa sairaanhoitopiirin kanssa
erikseen tehtävien sopimusten puitteissa. Työ tapahtuu potilaiden, heidän omaisten-
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sa ja henkilökunnan parissa. Johtosääntö ei rajoita sairaaloiden toimialueeseen kuuluvien seurakuntien papiston velvollisuuksia sairaalassa olevia seurakunnan jäseniä
kohtaan.
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri muuttui Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) kuntayhtymäksi 1.3.2016 alkaen. Valtaosa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluista integroidaan osaksi kuntayhtymän toimintaa 1.1.2017 alkaen. Sairaalasielunhoidossa on toiminut kaksi sairaalasielunhoitajaa, joista toinen on ollut lehtori ja
toinen pappi. Sairaalasielunhoidon kustannukset ovat jakautuneet siten, että 10 prosenttia on maksanut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, 40 prosenttia muut
sopijaseurakunnat (Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava, Hirvensalmi ja Joroinen) sekä 50 prosenttia
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta. Tältä pohjalta voidaan todeta, että käytännössä
tuomiokirkkoseurakunta pitää yllä toista virkaa ja yhteistyökumppanit toista. Lisäksi
kuntayhtymä on järjestänyt viranhaltijoille työtilat sekä tarvittavat työvälineet.
Sairaalasielunhoitajat käyvät vuosittain yli 800 sielunhoitokeskustelua potilaiden sekä
henkilökunnan kanssa, pitävät vuosittain yli 50 ehtoollishetkeä, pitävät ryhmiä ja tavoittavat vuosittain reilusti yli 2.000 ihmistä sielunhoidollisissa kohtaamisissa ja lähes
600 ihmistä sielunhoidollisissa ryhmissä.
Asian valmisteluissa on oltu tiiviissä yhteydessä ESSOTE:n valmisteluista vastaaviin
viranhaltijoihin. Tätä yhteydenpitoa ja ESSOTE:n arvostusta sairaalasielunhoitoa
kohtaan ilmentää osaltaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi esitettävä seurakunnan
ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän välinen yhteistyösopimus sairaalasielunhoitopalveluista.
Sairaalasielunhoitajan virka sijoittuisi kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 601 ja sen kelpoisuusehtona olisi pappisvihkimys, soveltuvuus sairaalasielunhoitajan tehtävään sekä kirkon sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai
sitoutuminen koulutuksen hankkimiseen.
Viran tehtävänkuvaus käy ilmi liitteestä. Liite 1/194 §.
Ehdotus, hallintojohtaja:
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää lakkauttaa tuomiokirkkoseurakunnan sairaalasielunhoitajan (lehtorin virka) viran 1.1.2017 lukien.
2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää perustaa tuomiokirkkoseurakuntaan sairaalasielunhoitajan viran (papin virka, vaativuusryhmä 601)
1.1.2017 lukien.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
---
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Kirkkovaltuusto 13.12.2016:
Kirkkolain 9 luvun 3 §:n kohdan 5 mukaan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä (määräenemmistö) sitä kannattaa asiassa, joka koskee uuden
viran perustamista (esityksen kohta 2).
Viran tehtävänkuvaus käy ilmi liitteestä. Liite 1/61 §.
Ehdotus, kirkkoneuvosto:
1) Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa tuomiokirkkoseurakunnan sairaalasielunhoitajan viran (lehtorin virka) 1.1.2017 lukien.
2) Kirkkovaltuusto päättää perustaa tuomiokirkkoseurakuntaan sairaalasielunhoitajan viran (papin virka, vaativuusryhmä 601) 1.1.2017 lukien.
Päätös:
1) Esityksen mukainen.
2) Esityksen mukainen yksimielisesti.
Toimenpiteet
Ote Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, tiedoksi sairaalasielunhoidon johtokunta, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari-Annika Pettinen, palkanlaskenta
62 §
Ilmoitusasiat
Jarno Strengellin aloitteeseen liittyvä selvitys
Jarno Strengellin on tehnyt aloitteen kahden nuoren kesätyöntekijän palkkaamisesta
kahdeksi - neljäksi viikoksi mainostamaan ja jakamaan tuomiokirkkoseurakunnan
alueella seurakunnan toimintaan ja tapahtumiin liittyvää mainosmateriaalia. Aloitteen
valmistelu siirrettiin kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräiselle, jolta kirkkovaltuusto
oli pyytänyt vastauksen aloitteeseen 13.12.2016 kokoukseen.
Kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen esitti, että kesän 2017 kirkon oppaiden
rekrytoinnin yhteydessä palkataan kahdesta neljään nuorta kesätyöntekijää ajalle
13.7.-13.8.2017. Näiden työntekijöiden työpanos käytetään asuntomessuilla seurakunnan toiminnan esittelyyn seurakunnan asuntomessupisteessä. Pääpaino työn
sisällössä olisi asuntomessuilla, mutta heitä voisi käyttää myös muissa markkinointija tiedotustehtävissä tarpeen mukaan. Kesätyöntekijät toimisivat hallintopastorin alaisuudessa.
Pauli Niemisen ilmoitusasia
Pauli Nieminen kertoi hankkeesta, jossa kirkko suunnittelee yhteisiä ruokailuja eri
puolille maata sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Liite 1/62 §.
Puheenjohtajan ja tuomiorovastin kiitossanat
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja kiitti viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä puheessaan, jossa kertoi myös terveiset kirkolliskokouksesta. Liite 2/62 §.
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Tuomiorovasti kiitti puheenjohtajistoa ja valtuutettuja syksyn työskentelystä.
63 §
Valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perus- Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
teet
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: 54-57, 62-64
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin 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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentti:
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtekeminen
tyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle
kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Pöytäkirjan pykälät:
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkovaltuusto
Käyntiosoite: Savilahdenkatu 20
Postiosoite: PL 21, 50101 Mikkeli
Telekopio: 015 336 180
Sähköposti: mikkeli.tuomiokirkkoseurakunta@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
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000
€ (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

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.

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puhelin: (029) 564 2500
Telekopio: (029) 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät 58, 59, 61

30 päivää

Hallintovalitus, pykälä

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli,
pykälä
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI
Telekopio: (015) 3216 016

30 päivää

Kirkkohallitus
pykälä 60
Käyntiosoite: Eteläranta 8
PL 210, 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää
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30 päivää
Opetus- ja kulttuuriministeriö,
pykälä
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10
Pl 29, 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-1359 335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
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.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätöksen 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.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta
- 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.

ValitusasiakirjoValitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
jen toimittaminen valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta
peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja
markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron
hankintaa koskevassa asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2
§:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu
markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Tark. _____ / _____

MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 6/2016
13.12.2016

64 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56.

Puheenjohtaja

Eeva-Riitta Hahtola

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Niemi

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Eija Peura

Jukka Pöyry
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