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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Kirkkoherra piti alkuhartauden Galatalaiskirjeen luvusta 3, kasteen lahjasta.

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

Pöytäkirjantarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 8 (osittain):
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella Minttu
Auvinen ja Marja-Leena Kuparinen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston päätöksen §94 / 28.5.2019 mukaisesti varapuheenjohtaja Seppo Kuparinen
johtaa puhetta kirkkoneuvoston kokouksissa kirkkoneuvoston toimikauden ajan.
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös: hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston kokouksen 8.12.2020 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 4/2020 päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti:
41§
42§
43§
44§
45§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus – ei toimenpiteitä
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta – ei toimenpiteitä
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
Työalojen esittely ja uusien työntekijöiden esittäytyminen kirkkovaltuustossa
– ei toimenpiteitä

46§

47§
48§
49§
50§
51§
52§
53§
54§

Investointien aktivointirajan ja poistosuunnitelman muutos – talouspäällikkö on
ilmoittanut poistosuunnitelman muutoksen Kirkon palvelukeskukseen
huomioitavaksi kirjanpidossa 1.1.2021 alkaen. Uudet poistorajat huomioidaan
päätettävissä investoinneissa v. 2021 alkaen.
Kartan konservointi – ei toimenpiteitä
Kirkon peruskorjauksen suunnittelun jatko – tilataan suunnittelu ja aikataulutetaan
sunnittelukokoukset
Talousarvioavustukset – ei toimenpiteitä
Seurakunnan toimintasuunnitelma 2021-2023 ja talousarvio 2021 - seurakunnan
työntekijät toteuttavat toimintaa ja investointeja toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti
Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma ja talousarvio 20212021 - seurakunnan
työntekijät toteuttavat toimintaa ja investointeja toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti
Jäsenten esittämät asiat – ei toimenpiteitä
Valitusosoitus
– ei toimenpiteitä
Kokouksen päätös
– ei toimenpiteitä

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkon katon korjaus
Kirkkovaltuusto totesi kokouksessaan 3.11.2020 kiinteistökatselmuksen ja investointien
käsittelyssä, että vuodelle 2023 ehdotettu kirkon kattojiirien korjaus on kiireellinen ja
aikaistettava vuodelle 2021. Investointimäärärahaksi päätettiin 100.000 euroa.
Kirkon vesikaton PTS-kartoitus teetettiin Kattoisännöinti Oy:llä. Raportti kartoituksesta on
liitteenä 6a. Raportissa ehdotetaan akuuttikorjauksia 0-1 v. kuluessa n. 5000 eurolla (sis.
alv) ja koko vesikaton uusimista 4-5 vuoden kuluessa 471.000 euroa (sis. alv).
Kiinteistötyöryhmä kokoontui 11.1.2021 käsittelemään vesikaton PTS-kartoitusta ja
suunnittelemaan kirkon katon korjaamista. Muistio työryhmän kokouksesta on liitteenä 6b.
Työryhmä ehdottaa katon korjaussuunnittelua ja kilpailutusta sekä 420.000 euron
lisätalousarviota kirkon katon uusimiseen ja tornin tiilikorjauksiin.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) kirkkoneuvosto myöntää luvan käyttää korjausmäärärahasta 5000-10000 euroa vesikaton
uusimisen suunnitteluun ja kilpailutukseen
2) kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle 420.000 euron lisätalousarviota kirkon katon
uusimiseen ja kirkon tornin tiilikorjauksiin.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin perustaminen
Kappalainen Ilkka Juote on irtisanoutunut virastaan siten, että virkasuhde päättyy 28.2.2021.
Kirkkoneuvosto totesi sopeuttamissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä §163 /
22.11.2016, että ”Työntekijän irtisanoutuessa arvioidaan, onko tehtävän täyttäminen
välttämätöntä.”
Vuoden 2020 aikana Lopen seurakunnassa pidettiin noin 70 jumalanpalvelusta, 110
kirkollista toimitusta ja 4 rippikouluryhmää. Kasteiden ja vihkimisten määrä on pienentynyt
viimeisten 10 vuoden aikana merkittävästi. Kasteiden määrä kasvanee jälleen, mikäli
syntyvyys Lopella kasvaa merkittävästi. Rippikouluja tullaan vuosina 2021-2025 pitämään
todennäköisesti 4 vuodessa, vaikkakin joinakin vuosina on mahdollista että 3 ryhmää riittää.
Vuodesta 2026 eteenpäin Lopen seurakunnassa saatetaan hyvinkin pärjätä kolmella
rippikouluryhmällä, ellei kirkkoon kuulumattomien rippikoulun osallistujien määrä nouse
merkittävästi.
Kirkkoherra arvioi, että Lopen seurakunnassa olisi mahdollista selvitä kahdella papilla,
mikäli pappien osallistuminen eri työalojen toimintaan kavennettaisiin äärimmäisen
pieneksi ja pappien sijaisuuksia hoidettaisiin jonkin verran tilapäistyövoimalla. Toisaalta
kolmannen papin viran säilyttäminen seurakunnassa mahdollistaa pappien laajan
osallistumisen eri työalojen toimintaan sekä pappien osallistumisen seurakunnan toiminnan
kehittämiseen. Kun seurakunnan taloustilanne ei ehdottomasti edellytä virkojen
vähentämistä, kirkkoherra arvioi, että Lopen seurakunnan kannattaa säilyttää kolme
papinvirkaa.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Lopen seurakunnassa on toistaiseksi ollut kirkkoherran viran lisäksi yksi kappalaisen ja yksi
seurakuntapastorin virka. Kappalaisen virka on aiemmin merkinnyt vakinaista virkaa
tietyssä seurakunnassa, kun taas seurakuntapastorin virka on historiallisesti ollut
”ylimääräinen” virka, ja seurakuntapastoreita on voitu tarvittaessa siirtää työskentelemään
eri puolilla hiippakuntaa. Nykyisin kappalaisen ja seurakuntapastorin virat ovat käytännössä
yhtä lailla vakinaisia virkoja tietyssä seurakunnassa.
Ennen nykyistä palkkausjärjestelmää (-2007) kappalaisen viran vähimmäispalkka on ollut
seurakuntapastorin vähimmäispalkkaa parempi. Nykyisessä palkkausjärjestelmässä sekä
kappalaisen että seurakuntapastorin palkka määritellään työtehtävien vaativuuden, ei
virkanimikkeen tai koulutustason perusteella.
Sekä seurakuntapastorin ja kappalaisen virka edellyttää piispainkokouksen hyväksymää
teologista tutkintoa sekä pappisvihkimystä. Kappalaisen virkaan vaaditaan lisäksi
hiippakunnassa ja kirkon koulutuskeskuksessa suoritettava 40 opintopisteen laajuinen
pastoraalitutkinto. Kirkkoherra arvioi, että pastoraalitutkinnosta on hyötyä kaikkien
papinvirkojen hoitamisessa, koska tutkinnossa syvennytään kehittämään papin työn eri osaalueita. Toisaalta kirkkoherra arvioi, ettei Lopen seurakunnan papinvirkojen hoidossa ole
mitään sellaista osa-aluetta, etteikö virkoja voisi hoitaa myös osaava, pastoraalitutkintoa
suorittamaton henkilö. Kaikki kappalaisen virkaan kelpoiset papit ovat kelpoisia myös
seurakuntapastorin virkaan. Virkojen kelpoisuusvaatimuksia ei yleisesti ole syytä asettaa
korkeammalle kuin on välttämätöntä, ja siksi kirkkoherra katsoo, että kappalaisen virka
kannattaisi korvata seurakuntapastorin viralla.
Seurakuntapastorin viran täyttäminen on lisäksi huomattavasti kevyempi ja nopeampi
hallinnollinen prosessi kuin kappalaisen viran täyttö. Kappalaisen viran korvaamista
seurakuntapastorin viralla puoltaa myös se, että viime vuosina kappalaisen virkoihin on
ollut huomattavasti vähemmän hakijoita kuin seurakuntapastorin. Esimerkiksi Riihimäen
kappalaisen virkaa haki syksyllä 2020 yhteensä 7 hakijaa. Lopen seurakuntapastorin virkaa
haki syksyllä 2018 yhteensä 38 hakijaa. Kappalaisen virka ei siis nykyisellään kirkkoherran
arvion mukaan ole erityisen houkutteleva, ellei kyseessä ole tehtäviltään ja palkkaukseltaan
erityisen vaativa johtavan kappalaisen virka tai vastaava.
Päätöksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta tekee kirkkovaltuusto. Kappalaisen
viran lakkauttaminen voidaan päättää kirkkovaltuustossa yksinkertaisella enemmistöllä,
mutta uuden viran perustaminen vaatii kirkkolain 9:3§ mukaisen määräenemmistön.
Kirkkolain 9:3§ mukainen määräenemmistö merkitsee sitä, että kaksi kolmasosaa läsnä
olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa asiaa.
Viran lakkauttamisen ja uuden viran perustamisen ajankohdaksi kirkkoherra ehdottaa
1.4.2021, jotta päätös ehtii saada lainvoiman ennen viran täyttöä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto pyytää, ettei Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli ryhdy
toimenpiteisiin Lopen seurakunnan kappalaisen viran täyttämiseksi kirkkojärjestyksen
6:14§ tarkoittamalla tavalla. Perusteluna pyynnölle on se, että seurakunnassa on
käynnissä prosessi kappalaisen viran lakkauttamisesta ja korvaamisesta
seurakuntapastorin viralla.

Pöytäkirjantarkastajat:
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2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Lopen seurakunnan kappalaisen
viran 1.4.2021 lukien.
3) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto perustaa Lopen seurakuntaan toisen
seurakuntapastorin viran 1.4.2021 alkaen. Päätös viran perustamisesta edellyttää asian
hyväksymistä kirkkovaltuustossa KL 9:3§ tarkoittamalla määräenemmistöllä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Seurakuntapastorin virkojen tehtävänkuvaukset
Viranhaltijan vaihtuessa on aina syytä arvioida, onko henkilöstön työnjakoa syytä muuttaa.
Kirkkoherra on keskustellut seurakunnan nykyisen seurakuntapastori Sari Salmen kanssa
seurakuntapastorin tehtävänkuvauksen muutoksesta siten, että nykyisen seurakuntapastorin
tehtävänkuvaukseen sisällytettäisiin osallistuminen lapsi- ja perhetyöhön, ja uuden
rekrytoitavan papin tehtävänkuvaukseen sisällytettäisiin osallistuminen lähetystyöhön.
Näin uuden rekrytoitavan seurakuntapastorin työ painottuisi aikuisten parissa tehtävään
työhön ja nykyisen seurakuntapastori Sari Salmen työ kasvatukseen.
Työnantajan edustajat ja viranhaltija edustajineen ovat neuvotelleet ja ovat yksimielisiä
ehdotetusta nykyisen seurakuntapastorin (Sari Salmi) tehtävänkuvauksen muutoksesta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto muuttaa Lopen seurakunnan nykyisen seurakuntapastorin (Sari Salmi)
viran tehtävänkuvauksen liitteen 8a mukaiseksi 1.4.2021 alkaen. Muutoksella ei ole
vaikutusta viran palkkaukseen.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 8b mukaisen Lopen seurakunnan toisen
seurakuntapastorin viran tehtävänkuvauksen ja palkkauksen 1.4.2021 alkaen sillä
edellytyksellä, että kirkkovaltuusto päättää kappalaisen viran lakkauttamisesta ja
seurakuntapastorin viran perustamisesta.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Uuden seurakuntapastorin viran täyttö
Mikäli kirkkovaltuusto päättää kappalaisen viran muuttamisesta seurakuntapastorin viraksi,
virka on täytettävä. Koska kirkkoneuvoston toimikausi on päättymässä seuraavaan
kirkkovaltuuston kokoukseen (suunniteltu 26.1.2021), kirkkoherra ehdottaa, että uuden
seurakuntapastorin valintaa valmisteleva työryhmä koottaisiin uuden kirkkoneuvoston
jäsenistä.
Mikäli kirkkoneuvosto antaa suostumuksensa, työryhmä voidaan koota halukkaista uuden
kirkkoneuvoston jäsenistä sopimalla asiasta sähköpostitse, ja työryhmä pääsisi
valmistelemaan valintaa jo helmikuun 2021 aikana. Työryhmän kokoonpanosta riippumatta
rekrytoinnin valmisteluvastuu ja asian esittely kuuluu joka tapauksessa kirkkoherralle,
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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jolloin työryhmän kokoaminen sähköpostitse olisi kirkkoherran näkemyksen mukaan aivan
perusteltu toimintatapa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto pyytää, että Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli määrää Terhi
Latvalan Lopen seurakunnan vt. kappalaisen virkaan 1.3. – 31.3.2021 sekä hoitamaan
täyttämättä olevaa seurakuntapastorin virkaa 1.4.2021 alkaen siihen saakka, kunnes
virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 30.9.2021 saakka.
2) Kirkkoneuvosto ilmoittaa seurakunnassa auki olevasta seurakuntapastorin virasta
liitteenä 9a olevalla ilmoituksella, mikäli kirkkovaltuusto päättää seurakuntapastorin
viran perustamisesta.
3) Kirkkoneuvosto antaa uuden kirkkoneuvoston tehtäväksi valita työryhmän
valmistelemaan uuden seurakuntapastorin viran täyttöä ja kirkkoneuvoston lausunnon
antamista tuomiokapitulille.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Sairaalasielunhoidon johtokunnan edustaja
Lopen seurakunta tekee yhteistyötä alueellista yhteistyötä sairaalasielunhoidon
järjestämiseksi sairaanhoitopiirin alueella. Työtä koordinoi johtokunta, johon seurakunnat
asettavat jäseniä vuorotellen.
Kaudella 2019 – 2020 Lopen seurakunnan edustajana johtokunnassa on toiminut Leena
Vesto ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Kristiina Tuohimaa-Salminen.
Johtokunta on liitteen 10a mukaisesti pyytänyt Lopen kirkkovaltuustoa valitsemaan jäsenen
ja varajäsenen johtokuntaan kaudelle 2021-2022.
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan
kaksivuotiskaudeksi 2021–2022 yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Ei ollut.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 12a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 12b) ja päätti kokouksen klo 19.29.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Liite 12a

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:
1§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§
Pöytäkirjantarkastajat
4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
5§
Kirkkovaltuuston kokouksen 8.12.2020 päätösten toimeenpano
6§
Kirkon katon korjaus
7§
Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin perustaminen
8§
Seurakuntapastorin virkojen tehtävänkuvaukset
9§
Uuden seurakuntapastorin viran täyttö
10§
Sairaalasielunhoidon johtokunnan edustaja
11§
Muut asiat
12§
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:
--

Pöytäkirjantarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -OHJEET

Liite 12b

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: 1-7, 9, 11-12
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:
8, 10
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).
Pöytäkirjan pykälät:
-OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pöytäkirjan pykälät:
8, 10
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

