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Nro 2/2022
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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Tiistai 8.3.2022 klo 18.00
Kasvatuksen tila, virastotalo, Pilpalantie 3, Loppi

Päätöksentekotapa:

Kokoukseen on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että
sähköisen yhteyden avulla (ns. hybridikokous)

Ennen kokousta keskustellaan halukkaiden kirkkovaltuutettujen kanssa kirkon ja kappelin
radontilanteesta. Kokous alkaa välittömästi keskustelutilaisuuden päätyttyä.
Asialuettelo

Lopella 28.2.2022
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 28.2.2022
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 10.-25.3.2022 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 28.2.-25.3.2022

Pirjo Kuuluvainen

LOPEN SEURAKUNTA
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2022

Aika

Tiistai 8.3.2022 klo 19.02 – 20.09

Paikka

Kasvatuksen tila, virastotalo, Pilpalantie 3, Loppi
Paikalla läsnä etä- Poissa
yhteyksin

Tuomas Hynynen,
khra, puheenjohtaja
Teppo Kenttämies,
varapuheenjohtaja
Minttu Auvinen
Seppo Kuparinen
Kalevi Nevanpää
Arja Niemi
Sari Kairi
Johanna Siivonen
Sakari Vuorinen

Paikalla läsnä etäyhteyksin

Poissa

x

Aimo Alho

x
x
x
x
x
x
x
x

Muut osallistujat
Outi Siirola,
kirkkovaltuuston pj.
Jarno Hatakka,
kirkkovaltuuston varapj.
Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö
Asiat

Henkilökohtainen varajäsen

sivu 2

Riina Rautiainen
Asko Niemelä
Pieti Muhonen
Marja-Leena Kuparinen
Anne Lukana
Maria Leino
Ari Salomaa

x

x
x
x

§ - § 18 - 29

Allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Teppo Kenttämies
puheenjohtaja
Lopella 8.3.2022

Tuomas Hynynen
sihteeri

Sari Kairi
Johanna Siivonen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.02
Kirkkoherra piti alkuhartauden Psalmista 91.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15.3.2021 voimaan tulleen kirkkolain muutoksen myötä kirkkoneuvoston kokouksessa voi
olla läsnä myös etäyhteyksien kautta.
Kirkkolain 7:3§ Päätöksentekotavat ja sähköinen kokous
Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä
toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).
Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia
tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.
Kirkkolain 7:4§ Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen
sähköisesti.
Toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi
kerrallaan vastakkain siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön kannanoton.
Vaali toimitetaan 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. Vaali voidaan toimittaa
suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu.

Kirkkohallitus ohjeistaa yleiskirjeessä 6/2021, että pöytäkirjaan merkitään, ketkä
osallistujista ovat läsnä varsinaisella kokouspaikalla ja ketkä sähköisesti.
On huomioitava, että Lopen seurakunnalla ei toistaiseksi ole järjestelmää, jolla sähköisessä
kokouksessa voitaisiin toimittaa vaali suljetuin lipuin Kirkkolain 7:4§ tarkoittamalla tavalla.
Mikäli suljettua lippuäänestystä vaaditaan Kirkkolain 7:4§ mukaisesti jossain asiassa, asia
jätetään pöydälle seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 8 (osittain):
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkoneuvosto päätti 9.2.2021, että pöytäkirjan tarkastusvuoro kulkee neuvoston nimilistan
mukaisessa järjestyksessä. Jäsenen ollessa poissa varajäsen tulee hänen sijaansa. Mikäli
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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kirkkoneuvoston jäsen on esteellinen jossain asiassa tai varapuheenjohtaja johtaa jonkun
asian käsittelyä, hän ei toimi sen kokouksen pöytäkirjan tarkastajana.
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella
Sari Kairi ja Johanna Siivonen.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston päätöksen §17 / 9.2.2021 mukaisesti varapuheenjohtaja Teppo Kenttämies
johtaa puhetta kirkkoneuvoston kokouksissa kaudella 2021 - 2022.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen. Päätettiin lisäksi, että talouspäällikön poissaollessa kirkkoherra
esittelee tässä kokouksessa myös talouspäällikölle kuuluvat asiat. Kirkkoherra Tuomas
Hynynen valittiin kokouksen sihteeriksi.

Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja
muistiot, jotka on lähetetty kirkkoneuvostolle sähköpostilla:
Talouspäällikön päätökset 3-6 /2022
Yt-toimikunta 1.2.2022
Kiinteistö Oy Läyliäisten palveluaseman hallituksen pöytäkirja 17.2.2022
Päätös: Ehdotuksen mukainen.
[Henkilöstöasia, ei internetiin]
[…]

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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[…]

Kirkon käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin
Vuonna 2017 voimaantulleen avioliittolain muutoksen myötä samaa sukupuolta olevat parit
ovat voineet solmia avioliiton. Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on käyty
keskustelua avioliiton olemuksesta ja siitä, voisiko samaa sukupuolta olevia pareja vihkiä
avioliittoon kirkollisesti ja voisiko samaa sukupuolta olevan parin avioliiton siunata
kirkollisesti. Nykyisen kirkkokäsikirjan vihkikaava puhuu sulhasesta ja morsiamesta sekä
aviomiehestä ja aviovaimosta. On ilmeistä, että kirkkokäsikirjaa hyväksyttäessä v. 2003
avioliitto on voimassaolevan avioliittolain mukaisesti ollut miehen ja naisen välinen.
Toisaalta on esitetty, että avioliiton sukupuolisidonnaisuudesta tulisi kirkossa säätää
kirkkojärjestyksessä tai kirkkolaissa, eikä pelkät kirkkokäsikirjan sanamuodot oikeuta
syrjimään kihlaparia/vihkiparia sukupuolen perusteella.
Kirkossa ei siten tällä hetkellä ole kirkolliskokouksen hyväksymiä kaavoja samaa
sukupuolta olevan parin vihkimiseen tai samaa sukupuolta olevan parin avioliiton
siunaamiseen. Toisaalta samaa sukupuolta olevien parien kirkollisia vihkimisiä oli jo
syksyyn 2020 mennessä toimitettu ainakin 95 kpl ja avioliiton siunaamisia ainakin 40 kpl.
Vihkimisiä oli syksyyn 2020 mennessä toimittanut ainakin 77 eri pappia ja tätä
huomattavasti suurempi joukko pappeja on ilmoittanut olevansa valmis vihkimään tai
siunaamaan. (https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/sateenkaaripareja-vihkivien-pappienmaara-lahes-kaksinkertaistui)
On selvää, että vaikkei samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle tai heidän avioliittonsa
siunaamiselle ole kirkolliskokouksen hyväksymää kaavaa, vihkimisiä ja avioliiton
siunaamisia tapahtuu lukuisissa Suomen kirkoissa ja merkittävä osa papeista on valmiita
vihkimään ja siunaamaan. Kyse ei siis ole siitä, toteutuuko vihkiminen tai avioliiton siunaus,
vaan siitä, tapahtuuko kyseinen tilaisuus hääparin toiveesta Lopen seurakunnan
kirkkotilassa, vai joutuuko Lopen kirkkotiloja vihkipaikakseen toivova pari järjestämään
vihkitilaisuutensa juhlapaikalla tai toisen seurakunnan tiloissa.
Papin viran oikeuksista ja velvollisuuksista päätetään mm. kirkkolaissa ja
kirkkojärjestyksessä ja pappien esihenkilönä toimii piispa. Siten kirkkoneuvosto ei voi

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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velvoittaa tai kieltää seurakunnan pappeja vihkimistä samaa sukupuolta olevia pareja tai
siunata samaa sukupuolta olevan parin avioliittoa.
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkon käytöstä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto
yhdessä:
Kirkkojärjestys 14:2§
Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun kirkko on vihitty, sitä saa käyttää vain
sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja
kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä.

Siten kirkkoneuvoston päätettäväksi tulee kysymys Lopen kirkon, vanhan kirkon ja kappelin
käytöstä samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen tai heidän avioliittonsa siunaamiseen.
Edellä lainatussa kirkkojärjestyksen kohdassa todetaan, että kirkon käyttämisestä päättävät
”kirkkoherra ja kirkkoneuvosto yhdessä”. Säädöksellä korostetaan yhtäältä kirkkoherran
teologista näkökulmaa päätettäviin asioihin ja toisaalta kirkkoneuvoston demokraattista
päätäntävaltaa. Mikäli kirkkoherra ja kirkkoneuvosto (neuvoston enemmistö) ovat eri
mieltä, asia saatetaan tuomiokapitulin ratkaistavaksi kirkkojärjestyksen mukaisesti.
Kirkkojärjestys 9:7§
Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, kirkon,
siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja koskevasta
kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että
Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan lisäksi päätösten ympäristö- ja
yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Kirkkoherra arvioi, että vaikka kirkolla virallisesti on sukupuolisidonnainen
avioliittokäsitys, vallitsevassa tilanteessa samaa sukupuolta olevat parit saavat joka
tapauksessa kirkollisen avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunauksen. Kyse ei ole siitä,
toteutuuko vihkiminen tai avioliiton siunaus, vaan siitä, tapahtuuko kyseinen tilaisuus Lopen
seurakunnan kirkkotilassa, juhlapaikalla tai jonkun toisen seurakunnan kirkossa. Tällöin
kirkkoherra arvioi, että Lopen kirkkotilojen käyttöä tulee arvioida ensisijaisesti
yhdenvertaisuuskysymyksenä ja sallia samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen
vihkiminen ja avioliiton siunaaminen Lopen seurakunnan kirkkotiloissa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ja kirkkoherra päättävät yhdessä, että Lopen seurakunnan kaikki kirkkotilat
ovat käytettävissä kaikkien parien kirkollisiin vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin,
osapuolten sukupuolista riippumatta.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Nuorisotyönohjaajan viran täyttö
Nuorisotyönohjaaja Saija Lohikoski on virkavapaalla 29.5.2022 saakka. Lohikoski on
alustavasti ilmoittanut, että tulee sanomaan itsensä irti eikä palaa hoitamaan virkaansa
Lopen seurakuntaan. Kirkkoherra on sopinut Lohikosken kanssa, että viran täyttöä voidaan
jo alkaa valmistella.
Kirkkoherra arvioi, että rippikoulujen, varhaisnuorten ja nuorten toiminnan ylläpitämiseksi
seurakunnassa tarvitaan kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, eli avautuva virka on syytä
täyttää.
Vuonna 2019 tehdyn ratkaisun mukaisesti nuorisotyönohjaaja Saija Lohikosken virkaan on
sisällytetty 35% lähetyssihteerin tehtäviä. Kirkkoherra on tiedustellut muiden seurakunnan
toiminnallisten työntekijöiden halukkuutta muokata toimenkuvaansa siten, että lähetystyö
voisi olla myös jonkun toisen viranhaltijan tai työntekijän tehtävä. Neuvottelut ovat kesken.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että
Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan lisäksi päätösten ympäristö- ja
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kirkkoherra arvioi, että viran täyttämisellä turvataan
kohtuullinen määrä kasvatustyön työntekijäresurssia. Viran täyttämättä jättämisellä olisi
kielteisiä lapsivaikutuksia.
Kirkkoherran päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran Lopen
seurakunnassa liitteen 25a mukaisella ilmoituksella. Ennen ilmoituksen julkaisua
kirkkoherra käy tarvittavat neuvottelut siitä, ottaisiko joku toinen työntekijä lähetystyön
osaksi omaa työtään ja tämän jälkeen kirkkoherra tekee liitteenä olevaan ilmoitukseen
mahdollisesti tarvittavat muutokset.
b) Haettavaksi julistettavaa virkaa ei täytetä ennen kuin nykyinen viranhaltija irtisanoutuu.
c) Kirkkoneuvosto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan valintaa.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen. Valintatyöryhmään valittiin Tuomas Hynynen, Minttu Auvinen,
Leena Vesto ja Teppo Kenttämies.
Talouspäällikön viran täyttö
Talouspäällikkö Pirjo Kuuluvainen on irtisanoutunut virastaan siten, että virkasuhde päättyy
30.9.2022. Vuosilomat huomioiden Kuuluvainen lopettaa työskentelyn Lopen
seurakunnassa kesäkuun 2022 loppupuolella.
Kirkkoherra arvioi, että talouspäällikön virka on välttämätöntä täyttää seurakunnan
taloudenhoidon, hallinnon, kiinteistötoimen, hautausmaan ja leirikeskuksen toiminnan
turvaamiseksi.
Talouspäällikön viran tehtävistä ja kelpoisuusehdoista on päätetty liitteenä 26a olevalla
johtosäännöllä.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoherran päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi talouspäällikön viran liitteenä 26b olevalla
ilmoituksella.
b) Kirkkoneuvosto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan valintaa. Valintatyöryhmän
työtä tukemaan pyydetään rekrytointikonsultti, ja valintatyöryhmä voi lähettää
päätöksellään 1-4 kärkihakijaa soveltuvuusarviointiin.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen. Valintatyöryhmään valittiin Tuomas Hynynen, Jarno Hatakka,
Seppo Kuparinen, Sari Kairi ja Outi Siirola, varalla Sakari Vuorinen.
Kausipuutarhurin rekrytointi
Seurakunta palkkaa vuosittain n. 7 kk ajaksi kausipuutarhurin. Määräaikaisuuden peruste on
tehtävän kausiluonteisuus.
Kausipuutarhurin tehtävänkuvaus [osittain], tehtävän tarkoitus ja sen tavoite:
Hautausmaan ja seurakunnan kiinteistöjen viheralueilla ylläpidon tehtävien organisointi ja
osallistuminen käytännön tehtäviin, ja vastuu sopimushaudoista huolehtimisesta.
Hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijöiden työnjohto yhteistyössä talouspäällikön kanssa.
Osallistuminen hautapaikkojen myyntiin ja hautaustoimen asiakaspalveluun.

Kirsi Räsänen on toiminut kausipuutarhurina vuosina 2019-2021 ja sijaistanut hautausmaan
työnjohtajaa vuonna 2018. Räsäsellä on kausipuutarhurin tehtävään sopiva koulutus ja
työkokemus. Hän olisi käytettävissä kausipuutarhurin toimeen tänä vuonna.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää palkata Kirsi Räsäsen kausipuutarhuriksi ajalle 4.4.-6.11.2022.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.
Muut asiat
Päätettiin tukea Ukrainan sodan uhreja 2000 eurolla, josta 1000 euroa on maksettu
kirkkoherran päätöksellä viime viikolla. Tuki kohdennetaan SPR:n kautta.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 29a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 29b) ja päätti kokouksen klo 20.09.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 29a

KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSI- YMPÄRISTÖ- JA
YHDENVERTAISUUSVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan päätösten
vaikutukset lapsiin.
Kirkkojärjestys 23: 3§
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava
huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa
ensimmäisenä.
Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan
lisäksi päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsi-, ympäristö- tai
yhdenvertaisuusvaikutuksia:
Asialuettelo
18§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
19§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20§
Pöytäkirjantarkastajat
21§
Työjärjestyksen hyväksyminen
22§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
23§
[henkilöstöasia]
26§
27§
28§
29§

Talouspäällikön viran täyttö
Kausipuutarhurin rekrytointi
Muut asiat
Kokouksen päätös

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla lapsi-, ympäristö- tai
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Näiden osalta lapsi-, ympäristö- tai yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi
on kirjattu esittelytekstiin:
24§
25§

Kirkon käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin
Nuorisotyönohjaajan viran täyttö

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -OHJEET

Liite 29b

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä
tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 18-22, 25-26, 28-29
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
23, 24, 27

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
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. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6
luvun 72 § 2 momentti).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pöytäkirjan pykälät:
23, 24, 27
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite ja postiosoite: Pilpalantie 3, 12700 Loppi
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan
saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

