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§ - § 157 –177
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Eva-Liisa Laakso
Kalevi Nevanpää
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden Psalmista 36.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: todettiin.

Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eva-Liisa Laakso ja Kalevi Nevanpää.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Pykälän §169 esittely kuuluisi kirkkoherran tehtäviin. Koska asia koskee häntä itseään,
kirkkoneuvosto päättää, että §169 esittelee talouspäällikkö.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja
muistiot:
Kirkkoherran päätös 72 /2016
Talouspäällikön päätökset 32 - 36 /2016
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli pöytäkirjanote 26.10.2016 §376
Kasvatuksen toimikunnan kokousmuistio 4.10.2016
Työpaikkakokous 3.9.2016
YT-toimikunnan kokoukset 12.10.2016, 24.10.2016 ja 16.11.2016
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Valtuuston kokouksen 15.11.2016 päätösten toimeenpano
Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano ja
laillisuusvalvonta.
Kirkkolaki 10:1§
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, […]
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkolaki 10:6§ 1.mom. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen
viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 3/2016 päätökset on tehty
oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti:
24§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus - ei toimenpiteitä
25§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - ei toimenpiteitä
26§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta - ei toimenpiteitä
27§ Työjärjestyksen hyväksyminen - ei toimenpiteitä
28§ Työalojen esittelyt kirkkovaltuustossa - ei toimenpiteitä
29§ Lisätalousarvio kirkkoherranviraston palkkakustannuksiin - talouspäällikkö merkitsee myönnetyn
lisätalousarvion ja palkkakustannusten kohdennuksen muutoksen talousarvioon vuodelle 2016

30§ Lisätalousarvio muistolehdon rakentamiseen - talouspäällikkö merkitsee vuodelta 2015 siirtyvän
3045 euroa vuoden 2016 talousarvioon

31§ Hautausmaakatselmuksesta seuraavat toimenpiteet - talouspäällikkö merkitsee päätetyt
investointimäärärahat vuoden 2017 talousarvion investointiosaan

32§ Kanttorilan käyttö tulevaisuudessa - kirkkoneuvosto ottaa kanttorilan myynnin valmisteltavaksi
33§ Kiinteistökatselmuksesta seuraavat toimenpiteet - talouspäällikkö merkitsee päätetyt
kiinteistökorjaukset ja kalustohankinnat vuoden 2017 talousarvioon

34§ Valtuustoaloite strategian sanamuodon muuttamiseksi - strategian sanamuoto muutetaan päätetyllä
tavalla

35§ Lisätalousarvio työterveyshuollon kustannuksiin - talouspäällikkö merkitsee v. 2016 talousarvioon
9000 euron lisämäärärahan työterveyshuollon kustannuksiin

36§ Kirkollisveroprosentti 2017- päätöksen mukainen kirkollisveroprosentti on ilmoitettu verohallinnolle
37§ Ilmoitusasiat - ei toimenpiteitä
38§ Jäsenten esittämät asiat - kirkkoneuvosto vastaa tiekirkkopäivystystä koskevaan valtuustoaloitteeseen.
Kirkkoherra valmistelee asian kirkkoneuvostolle.

39§ Valitusosoitus - ei toimenpiteitä
40§ Kokouksen päätös - ei toimenpiteitä

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Sopeuttamissuunnitelma
Seurakunnan jäsenmäärän lasku ja yleinen talouskehitys aiheuttavat sen, että
kirkollisverotulot pienenevät todennäköisesti lähivuosina merkittävästi. Vuoden 2016
kirkollisverotulot tulevat todennäköisesti olemaan noin 1.435 miljoonaa euroa eli noin
64 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015 ja noin 115 000 euroa vähemmän kuin v. 2014.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat laatineet suunnitelman seurakunnan talouden
sopeuttamisesta. Suunnitelmassa linjataan toimenpiteitä tuleville vuosille, mutta ei päätetä
mistään toimenpiteistä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 163a olevan sopeuttamissuunnitelman tulevan toiminnan
ja talouden suunnittelun pohjaksi.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee liitteenä 163a olevan
sopeuttamissuunnitelman tiedokseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Luottokorttisopimus
[kirkkoneuvosto valtuutti talouspäällikön solmimaan luottokorttisopimuksen ja tilaamaan
joillekin työntekijöille luottokortit hankintoja varten]

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta kaudelle 2017-2018
Kirkkojärjestys 8. luku 2 §:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että valtuusto suorittaa seuraavat
henkilövalinnat vuoden 2017 ensimmäisessä kokouksessaan:
1. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosiksi 2017-2018
2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosiksi 2017-2018
3. Kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjä vuosiksi 2017-2018
4. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosiksi 2017-2018
5. Kirkkoneuvoston seitsemän muuta jäsentä vuosiksi 2017-2018
6. Kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä kirkkoneuvoston jäsenille vuosiksi
2017-2018.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinnassa on huomioitava
Kirkkolain 23:8§ vaatimus, että toimielimessä on oltava vähintään 40% molempia
sukupuolia.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kokouspalkkiot 2017
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.1.2015 § 15, että seurakunnan luottamushenkilöille maksamat kokouspalkkiot ja kulukorvaukset tarkistetaan vuosittain valtuuston
viimeisessä kokouksessa. Nykyinen kokouspalkkiohinnasto on vahvistettu
kirkkovaltuustossa 3.11.2015 § 45 liitteen 166a mukaisesti.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää pitää kokouspalkkiot ennallaan
liitteen 166a mukaisesti vuoden 2017 ajan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Lapsityön työjärjestelyt
Seurakunnan varhaiskasvatuksessa työskentelee työalajohtajan lisäksi neljä lastenohjaajaa
94% työajalla.
[henkilöstöasiaa, ei internettiin]
Viime vuosina päiväkerhoryhmien ja kerholaisten määrä on vähentynyt. Vapautuvalle
työajalle on kehitetty uusia toimintamuotoja kuten kaakaopyhis ym. Seurakunnan
talouskehityksen myötä on kuitenkin pohdittava kustannusten vähentämistä
henkilöstövähennysten kautta.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Henkilöstön vähentämisen myötä joitakin varhaiskasvatuksen
toimintoja joudutaan vähentämään vuonna 2017. Vähennykset pyritään toteuttamaan siten,
että toiminta pidetään edelleen mahdollisimman kattavana ja laadukkaana.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää toimintasuunnitelman 2017 valmistelun yhteydessä
kirkkovaltuustolle, että lastenohjaajien määrä seurakunnassa vähennetään neljästä kolmeen
seurakunnan talouden tasapainottamiseksi. Syksystä 2017 eteenpäin varhaiskasvatuksen
toimintaa toteutetaan siinä laajuudessa, kuin työalajohtajan ja kolmen lastenohjaajan voimin
on mahdollista.
[palvelussuhdeasia, ei internettiin]
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kolehtisuunnitelma
Kirkkojärjestyksen 2: 8§ perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole
määrännyt kirkkolain 22:2§ 1 mom. 9. kohdan perusteella.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 168a mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle
1.1. – 30.4.2017.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

[Palvelussuhdeasia, ei internettiin]

[Palvelussuhdeasia, ei internettiin]

Valmiussuunnitelma
Kirkkolaki 25: 14§ osittain
Seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkkohallituksen tulee valmiussuunnittelulla
ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluilla sekä muilla toimenpiteillä
varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen poikkeusoloissa.
Seurakunnan tulee varautua henkisen huollon tarjoamiseen kriisitilanteissa.

Kirkkoherra yhdessä kirkkoneuvoston asettaman valmiustoimikunnan kanssa on laatinut
liitteenä 171a olevan valmiussuunnitelman. Joitakin osia valmiussuunnitelmasta
täydennetään v. 2017 aikana.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 171a olevan valmiussuunnitelman.
Kirkkoneuvosto julistaa liitteenä 171a olevan valmiussuunnitelman liitteet 5 ja 14 salaiseksi
Julkisuuslain 6:24§ 8.kohdan perusteella sekä liitteen 6 salaiseksi Julkisuuslain 6:24§
7.kohdan perusteella.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kokemukset toimikuntien työskentelystä kaudella 2015-2016
Kirkkoneuvosto perusti keväällä 2015 Lopen seurakuntaan julistuksen, kasvatuksen ja
palvelun toimikunnat. Toimikuntien toimikausi on sama kuin kirkkoneuvoston, joten
toimikuntien toimikausi päättyy uuden kirkkoneuvoston aloittaessa tammikuussa 2017.
Kirkkoherra on pyytänyt toimikuntien jäseniltä palautetta toimikuntien työskentelystä.
Toimikuntien toimintamalli on liitteenä 172a ja kooste palautteesta on liitteenä 172b.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 12/2016 22.11.2016

Sivu 8/11

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee toimikuntien työskentelystä kaudella 2015-2016.
Kirkkoneuvosto toteaa, että palautteen perusteella toimikuntia pidetään tärkeinä.
Toimikuntien toimintaa halutaan kehittää keskustelevampaan ja enemmän uusia ideoita
kehittävään suuntaan. Musiikin osalta esille nousi erityinen haaste: toimikunta ei
nykyisellään tue musiikkityön suunnittelua.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Partiolippukuntien taustayhteisösopimukset
Lopella toimii kaksi partiolippukuntaa, Pirjetan partio ja Santamäen Palokärjet. Yhteistyö
toimii hyvin. Seurakunnat ja partiolippukunnat sopivat yhteistyöstä yleensä ns.
taustayhteisösopimuksella. Liitteenä 173a ehdotettu sopimus ei muuta olemassaolevia
käytäntöjä tai osapuolten velvoitteita.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Partiotoiminnan tukeminen ja siihen liittyvät
taustayhteisösopimukset edistävät lasten ja nuorten etua.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Lopen seurakunta hyväksyy liitteiden 173a ja 173b mukaiset taustayhteisösopimukset
Pirjetan partion ja Santamäen Palokärkien kanssa. Seurakunnan yhteyshenkilönä toimii
varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja. Sopimuksen allekirjoittaa seurakunnan
puolesta kirkkoherra tai nuorisotyönohjaaja Saija Lohikoski.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Luottotappiot
Lopen seurakunnan taloussääntö: 12 §: Saatavien perintä
Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi.
Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan
velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa
ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin.
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä tai antaa tästä valtuutuksen
kirkkoherralle.
Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi
välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös
tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 17/2003).

Liitteessä 174a on luettelo seurakunnan saatavista, jotka ovat erääntyneet ja perintätoimista
huolimatta ovat maksamatta.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy, että liitteessä 174a mainitut saatavat, yhteensä 1660,12 euroa,
kirjataan luottotappioksi. Kirkkoneuvosto julistaa liitteessä 174a mainitut tiedot salaisiksi
siltä osin, kun liite sisältää lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6:24§ 1.mom.
23.kohdan tarkoittamia tietoja.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Toimintasuunnitelma 2017-2019 ja talousarvio 2017
Talousarvio on laadittu työntekijöiden ja toimikuntien ehdotusten pohjalta siten, että
muutamiin ehdotuksiin on tehty toimikunnan käsittelyn jälkeen ilmenneitä tarkennuksia.
Valtuusto päätti 15.11.2016 kirkollisveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2017.
Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön kehittämissuunnitelman ja päätti talousarvioavustuksia koskevasta ehdotuksestaan kokouksessaan 18.10.2016. Koulutuskustannukset ja
avustukset lähetys- ja diakoniatyötä tekeville kristillisille järjestöille, partiolle ja
kirkkokuorolle sisältyvät toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon v. 2017. Kirkkovaltuusto
on käsitellyt kiinteistökorjaukset ja investoinnit kokouksessaan 15.11.2016.
Ehdotus seurakunnan toimintasuunnitelmaksi 2017-2019 on liitteenä 175a ja
talousarvioksi 2017 liitteinä 175b-c. Hautainhoitorahaston suunnitelma ja talousarvio ovat
mukana liitteissä.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota valmisteltaessa on
arvioitu, että ehdotuksen mukainen toimintasuunnitelma ja talousarvio sisältävät
varhaiskasvatukseen liittyviä leikkauksia. Joitakin varhaiskasvatuksen toimintoja joudutaan
vähentämään vuonna 2017, mutta vähennykset pyritään toteuttamaan siten, että toiminta
pidetään edelleen mahdollisimman kattavana ja laadukkaana.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteiden 175a, 175b ja 175c mukaista toimintaja talousarviota vuosille 2017-2019.
Kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi esitettävään toiminta- ja taloussuunnitelmaan
/talousarvioon lisätään valokuvia ja merkitään talousarvioluvut lyhyessä muodossa
summatasolla niin, että sisäisten kulujen vyörytykset on tehty.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Riku Saario toi terveisiä isoskoulutusleiriltä ja Johanna Siivonen jumalanpalveluksesta.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 177a) ja
muutoksenhakuohjeet (liite 177b) ja päätti kokouksen klo 20.11

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 12/2016 22.11.2016

Sivu 10/11

Liite 177a
KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
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.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä
lapsivaikutuksia.
157§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
158§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
159§
Pöytäkirjantarkastajat
160§
Työjärjestyksen hyväksyminen
161§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
162§
Valtuuston kokouksen 15.11.2016 päätösten toimeenpano
164§
165§
166§

Luottokorttisopimus
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta kaudelle 2017-2018
Kokouspalkkiot 2017

168§
169§
170§
171§
172§

Kolehtisuunnitelma
[palvelussuhdeasia, ei internettiin]
[palvelussuhdeasia, ei internettiin]
Valmiussuunnitelma
Kokemukset toimikuntien työskentelystä kaudella 2015-2016

174§

Luottotappiot

176§
177§

Muut asiat
Kokouksen päätös

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia:
163§
167§
173§
175§

Sopeuttamissuunnitelma
Lapsityön työjärjestelyt
Partiolippukuntien taustayhteisösopimukset
Toimintasuunnitelma 2017-2019 ja talousarvio 2017

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 177b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

22.11.2016

§177

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: 157-163, 165, 167, 169, 171-172, 175-177
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: 164, 166, 168, 173-174
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: 170 kirkon virkaehtosopimuslain 19 §
Kirkkolaki 24 luvun 14 § johtuva valituskielto
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pilpalantie 3
Postiosoite: Pilpalantie 3, 12700 Loppi
Telekopio: (019) 441 179
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 164, 166, 168, 173-174
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.

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

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.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

