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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot:
Kokousaika:

Maanantai 13.9.2021 klo 17.30 – 19.17

Kokouspaikka:
Päätöksentekijät:

Vanha pappila, Keminmaa
Varsinaiset jäsenet
Ari Rautakoski, kirkkoherra
Ari Aho
Marjo Appelgrén
Jukka-Pekka Kerimaa
Ritva Lampela
Eeva Lääkkö
Jukka Rainto
Risto Rimpisalo
Pirkko Saastamoinen

läsnä, puheenjohtaja
poissa, jäsen
läsnä, jäsen
poissa, jäsen
läsnä, varapuheenjohtaja
poissa, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, jäsen
läsnä, jäsen

Varajäsenet
Vesa Inkilä (Jukka-Pekka Kerimaa)
Marja Kaakko (Risto Rimpisalo)
Virpi Kirkinen (Marjo Appelgrén)
Jukka Nikurautio (Ritva Lampela)
Marjo Nurmi (Eeva Lääkkö)
läsnä, varajäsen
Maija-Liisa Ruonavaara (Pirkko Saastamoinen)
Jarmo Saariniemi (Ari Aho)
Jukka Viitala (Jukka Rainto)
Muut osallistujat:

Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen
Päivi Tervo, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston pj
läsnä, kirkkovaltuuston vpj
läsnä, sihteeri

Allekirjoitukset:

Ari Rautakoski, puheenjohtaja

Päivi Tervo, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi. Keminmaassa 13.9.2021

Marjo Appelgrén

Ritva Lampela

Pöytäkirjan nähtävilläolo
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 30.8. – 13.9.2021 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on
asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 14.9.2021
lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.9.2021
Ari Rautakoski, kirkkoherra
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Päätös:
Ennen kokouksen avausta vietettiin hiljainen hetki edesmenneen seurakunnan entisen talouspäällikön Juha Nykäsen muistoksi.
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella.
Hartauden jälkeen puheenjohtaja onnitteli syksyn aikana pyöreitä vuosia täyttänyttä Pirkko
Saastamoista.

81
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
KJ 9:1 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvosto 26.1.2015/§ 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kokoukset pidetään seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa maanantaisin klo 18.00, jollei erityinen syy vaadi muuta menettelyä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen
kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouksesta on postitettu 2.9.2018 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi)
sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
82
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Appelgrénin ja Ritva Lampelan. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.
83
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi esityslistan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Talouskatsaus 30.6.2021
Tuloslaskelman toteutuminen
Toteuma
1 - 6 /2020
Toimintatuotot

TA kuluva
2021

Toteuma
1 - 6 /2021

T-%

-217 681,63

-218 260,00

Korvaukset

-1 536,70

-500,00

Myyntituotot

-12 746,96

-11 200,00

-5 397,10

-5 802,90

48,2

Maksutuotot

-11 320,50

-30 250,00

-11 574,76

-18 675,24

38,3

Vuokratuotot

-1 127,92

-67 100,00

-5 832,86

-61 267,14

8,7

-57 660,14

-70 000,00

-29 504,67

-40 495,33

42,1

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat

-4 596,80

-26 210,00

-1 695,95

-24 514,05

6,5

Tuet ja avustukset

-4 055,38

-3 000,00

-7 247,13

4 247,13

241,6

-124 637,23

-10 000,00

-230,57

-9 769,43

2,3

711 209,19

1 593 120,00

671 766,48

921 353,52

42,2

467 898,47

919 845,00

426 693,51

493 151,49

46,4

Palkat ja palkkiot

383 091,69

738 290,00

363 192,15

375 097,85

49,2

Henkilösivukulut

90 258,47

181 555,00

84 082,23

97 472,77

46,3

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-5 451,69

-20 580,87

20 580,87

0,0

Metsätalouden tuotot

Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

-61 483,04

Yli-ali
-156 776,96

28,2

-500,00

137 749,26

368 320,00

134 447,62

233 872,38

36,5

Vuokrakulut

13 657,69

19 550,00

12 691,61

6 858,39

64,9

Aineet ja tarvikkeet

79 584,38

195 440,00

79 214,63

116 225,37

40,5

Annetut avustukset

9 518,54

56 920,00

13 596,58

43 323,42

23,9

Muut toimintakulut

2 800,85

33 045,00

5 122,53

27 922,47

15,5

TOIMINTAKATE

493 527,56

1 374 860,00

610 283,44

764 576,56

44,4

Kirkollisverotulot

-799 675,66

-1 450 000,00

-824 146,30

-625 853,70

56,8

-78 690,00

-158 000,00

-78 948,00

-79 052,00

50,0

Verotuskulut

12 224,12

24 700,00

12 263,92

12 436,08

49,7

Kirkon rahastomaksut

83 492,67

141 670,00

83 040,50

58 629,50

58,6

Rahoitustuotot- ja kulut

-2 689,67

-13 400,00

-26 427,67

13 027,67

197,2

-2 823,58

-13 400,00

-26 686,98

13 286,98

199,2

18,91

109,33

-109,33

0,0

115,00

149,98

-149,98

0,0

Valtionrahoitus

Korkotuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE

-291 810,98

-80 170,00

-223 934,11

143 764,11

279,3

47 787,37

94 032,00

50 608,71

43 423,29

53,8

47 787,37

94 032,00

50 608,71

43 423,29

53,8

TILIKAUDEN TULOS

-244 023,61

13 862,00

-173 325,40

187 187,40

-1 250,4

Tilikauden ylijäämä

-244 023,61

13 862,00

-173 325,40

187 187,40

-1 250,4

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Tuloslaskelman toteutumisesta 30.6.2021 voidaan tehdä seuraavia huomiota:
- Tilikauden tulos ylijäämäinen 173 325,40 €, kun vuoden 2020 vastaavana
ajankohtana ylijäämä oli 244 023,61 €
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Verotulot ovat toteutuneet 56,8 % eli talousarvion mukaisesti. Verotulot tosin
tulevat olemaan loppuvuonna pienemmät, koska elokuusta lähtien on alettu
maksamaan veronpalautuksia. Verotulojen osalta päästäneen tilinpäätöksessä
talousarviosummaan.
Toimintatuotot ovat toteutuneet 28 %. Toimintatuotoista metsätaloustulot eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Muilta osin toimintatuotot tulevat toteutumaan suunnitellusti.
Puunmyyntituotoista seurakunnan omista metsistä on toteutunut n. 28 500 €
(talousarvio 50 000 €). Metsätaloustuloja ei sinne ole enää tälle vuodelle tulossa. Testamenttirahaston metsien talousarviosumma 20 000 € tulee toteutumaan.
Toimintakulut ovat toteutuneet 42,2 %.

Investointien toteutumin 30.6.2021
Toteuma
yhteensä
Vanhan pappilan nuorisotilojen
pintaremo

56 076,29

Ed. vuosien
käyttö

9 100,00
50 000,00

22 929,92

5 000,00
10 000,00

114 651,45

250 000,00

Kellotapulin luukkujen avausmekanismi
Metsämaan hankinta
193 657,66

66 029,95

Talousarvio
muutosten
jälkeen 2021
9 100,00

Toteuma
2021

5 000,00

450 000,00

T-%

35,50

3 911,76

1 088,24

114 651,45

335 348,55

15 000,00

15 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

214 100,00

689 100,00

127 627,71

561 472,29

Investointien toteutumisesta 30.6.2021 voidaan tehdä seuraavia huomioita:
▪ Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti on valmis.
▪ Metsämaan hankinta ei todennäköisesti tule toteutumaan tänä vuonna
▪ Uuden kirkon peruskorjaus
➢ Lisätöitä on hyväksytty n. 18.500 €
➢ Urakkasummista on 30.6. mennessä maksettu 90 427 € (urakkasummat
343 790 €)
➢ Mikäli ei tule suurempia yllätyksiä määräraha tulee riittämään
Kokonaisuutena tässä vaiheessa vuotta voidaan jo ennustaa, että tilinpäätös 2021 tulee
olemaan ylijäämäinen. Verotuloissa todennäköisesti päästään talousarviosummaa. Korona-pandemian aiheuttamat kokoontumisrajoitukset ovat olleet voimassa jonkinasteisina koko alkuvuoden 2021. Tämä on luonnollisesti vaikuttanut toimintakuluihin säästöjen muodossa.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Paula Aaltonen saapui klo 17.45. Kirkkoneuvosto merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

78,2

10 000,00

15 000,00

475 000,00

99,6

50 000,00

10 000,00
200 000,00

Yli/ali

9 064,50

50 000,00

19 018,16

Vanhan pappilan roskakatos
Uuden kirkon peruskorjaus

Talousarviomuutokset

47 011,79

Seurakuntatalon lukitusjärjestelmä
Uuden kirkon peruskorjauksen
suunnittelu

Talousarvio
2021

25,5

18,5
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Ranta-alueen maisemointi
Pappilan ranta-alueen puusto on jo runsasta ja peittää jokinäkymän miltei kokonaan.
Myös liikkuminen rannalla on hankalaa. Pahin tilanne on museolta vanhaan pappilaan
asti. Isoja puita ja muuta pienempää pusikkoa on runsaasti.
Alueella liikkuu kesäisin paljon ihmisiä ihailemassa kaunista vanhan kirkon ja pappilan seutua. Alue olisi paljon viihtyisämpi, jos jokinäkymä saataisiin esille. Jonkin verran on tullut myös ihmisiltä palautetta.
Tila 241-404-14-80

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Alueen siistimisestä, puuston harvennuksesta ja muun kasvuston raivaamisesta olisi
hyvä tehdä suunnitelma. Siistittäväksi tulisi koko alue Rovaniementiestä rantaan asti.
Siistimisellä pyritään selkeään ja puistomaiseen maisemaan.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, alueelle Rovaniementiestä rantaan asti laaditaan puuston ja
muun kasvuston raivaussuunnitelma alueen viihtyisyyden parantamiseksi. Työt toteuttamiseen varataan raha vuoden 2022 talousarvioon. Työ voidaan toteuttaa myös useamman vuoden aikana.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Tarjous kaksipalstaisesta metsäkiinteistöstä Tervolassa
OSITTAIN SALAINEN
Talousarviossa on varattu määräraha metsämaan ostoon, mikäli tulee sopiva kiinteistöjä myyntiin.
Huutokaupat.com -palvelussa on myynnissä kaksipalstainen metsäkiinteistö, joka sijaitsee Tervolassa. Kiinteistön koko on 77,43 ha. Käyväksi arvoksi on mhy:n toimesta
arvioitu n. 80 000 €. Tällä hetkellä palstoilla ei ole hakattavaa, mutta tulevaisuuden
kannalta ne olisivat kohtuullisen hyvä sijoitus.

Myyntiesite on oheismateriaalina. Muuhun materiaaliin voi tutustua (mm. arvio metsämaan arvosta):
https://huutokaupat.com/2924723/ulosmitattu-kaksipalstainen-metsakiinteisto-tervolassautmatt-tvaspaltig

Tarjousten jättämisen määräaika päättyy 15.9.2021 klo 12.00. Nettihuutokaupassa
tehdyt tarjoukset ovat sitovia.
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
- antaa talouspäällikölle oikeuden jättää tarjouksia esittelyn mukaisesta metsäkiinteistöstä huutokaupat.com:ssa
- määrittelee ylärajan, mihin summaan asti talouspäällikkö voi seurakunnan
puolesta jättää tarjouksen
- että määritelty ylärajasumman osalta kirkkoneuvoston päätös on salainen
- että mikäli seurakunnan tarjous tulee hyväksytyksi, kauppakirja tuodaan vielä
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen. Kirkkoneuvosto määritteli ylärajaksi xxx,
johon saakka talouspäällikkö voi jättää seurakunnan puolesta tarjouksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Diakonian viranhoitajan eropyyntö
Diakonian viranhoitaja Ulla Sipola on esittänyt seuraavanlaisen kirjeen
KEMINMAAN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRALLE JA KIRKKONEUVOSTOLLE
Asia: Eropyyntö diakonian virasta
Pyydän eroa hoitamastani Keminmaan seurakunnan diakonian virasta 30.09. 2021
siirtyäkseni vanhuuseläkkeelle 1.10.2021 alkaen.
12.07.2021 Keminmaassa
Ulla Sipola, diakonissa
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto myöntää Ulla Sipolalle eron Keminmaan seurakunnan diakonian virasta 01.10.2021 alkaen. Kirkkoneuvosto keskustelee hänen muistamisestaan.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

06/2021

9

Kirkkoneuvosto

88
Diakonian avoimeksi tulevan viran täyttäminen
Diakonian viranhaltija Ulla Sipola siirtyy vanhuuseläkkeelle 1.10.2021 alkaen ja sen
vuoksi seurakuntamme toinen diakonian virka jää ilman viranhaltijaa. Seurakunnan
kokonaistilanne huomioiden on välttämätöntä tässä tilanteessa täyttää avoimeksi jäänyt diakonian virka edelleen. Seurakuntamme toisessa diakonian virassa oleva viranhaltija on ilmoittanut jatkavansa tehtävässään vielä toistaiseksi, vaikka hänelläkin olisi
jo mahdollista siirtyä eläkkeelle. On luontevaa, että uusi viranhaltija saa kokeneemmalta viranhaltijalta hyvän perehdytyksen seurakuntamme diakoniatyön kokonaisuuteen.
Diakoniatyön resurssien tarkastelu on tarpeellista tehdä vasta siinä vaiheessa, kun toisen diakonian viran täyttämisestä keskustellaan. Tämän hetkinen diakoniatyön resursointi voi olla hieman ylimitoitettua, koska kahden diakonian viran lisäksi meillä on
osa-aikainen diakoniatyöntekijä, jonka palkkauskustannukset katetaan pääosin Aino
Hoikkalan testamenttirahastosta.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että diakonian virka julistetaan avoimesti haettavaksi seuraavilla kriteereillä:
Hakuilmoitus laaditaan virkamiestyönä ja haastattelun suorittaa ma 18.10.2021 kirkkoneuvoston valitsema työryhmä, johon kuuluvat: Ritva Lampela, Jarkko Hannunen,
Paula Aaltonen, Ritva Torvinen ja Ari Rautakoski.
Keminmaan seurakunta julistaa 15.9. 2021 alkaen haettavaksi diakonian viran. Virkaan hakevalta edellytetään Kirkkohallituksen päätöksen 2020 nro 141 mukaista diakonian virkaan kelpoistavaa tutkintoa.
Eduksi katsotaan diakonian virkaan vihkimys, kyky verkostoitua alueen eri toimijoihin ja yhteistyökumppaneihin, tietotekninen ja sosiaalisen median osaaminen, hyvät
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, sekä sitoutuminen seurakuntaan ja sen sanomaan.
Virkaan valitun tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.
Viran tehtäväkuvaus sisältää mm. seuraavia asioita: yleinen diakoniatyö, seurakuntalaisten kohtaaminen ja heidän taloudellinen avustaminen, vanhusväestön hartauselämä
ja ryhmätoiminta, kehitysvammaistyö, perhetyö, rippikoulu ja Yhteisvastuu-keräys.
Tehtävät tarkentuvat diakonian viranhaltijoiden keskinäisellä sopimuksella.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti.
Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus (Tlomake) terveydentilastaan sekä KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.1.2021 alkaen tai mahdollisesti jo aiemmin.
Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitettu hakemus ansioluetteloineen lähetetään sähköpostitse 15.10.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen keminmaanseurakunta@evl.fi. Haastattelut tullaan järjestämään ma 18.10.2021.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Päätös:
Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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Strategiatyöskentely
Seurakuntamme strategian ja toiminnan painopisteiden määrittely ovat hieman jäljessä
ajastaan. Uuden strategiatyöskentelyn aloittaminen on tarkoituksellisesti siirretty koronan vuoksi turvallisempaan ajankohtaan. Työtavasta riippumatta strategiaa on syytä
työstää suurella joukolla eli luottamushenkilöt kirkkovaltuustosta alkaen ja koko työntekijäjoukko. Luonnollisinta toki olisi, että voisimme olla aivan fyysisesti yhdellä
koolla.
Strategiatyöskentelyn pohjana on kokonaiskirkkomme strategia, Ovet auki, joka ulottuu vuoteen 2026 saakka. Tämän päivän trendi strategioitten ulkoasussa on visuaalisuuden korostuminen. Useat seurakunnat ovat käyttäneet paikallisia kuvallisen alan
osaajia hyödykseen ja luoneet näyttävän näköisiä sanallisesti pelkistettyjä strategiakoosteita.
Vaikka koronaepidemia ei ole vielä ohitse, lienee syytä sopia ajankohta tällaiselle
työskentelylle ja kirkkoneuvostossa keskustella mahdollisesta ajankohdasta, työtavasta ja mahdollisesti tarvittavasta ulkopuolisesta kouluttajasta tai ohjaajasta.
Kirkkoherran esitys
Kirkkoneuvosto keskustelee strategiatyöskentelyn toimintatavasta ja sopii ajankohdan,
jolloin strategiaa työstetään.
Päätös:
Kirkkoneuvosto totesi strategiatyöskentelystä:
- kutsutaan asiantuntijaksi Kari Tiirola tai Juha Rauhala
- strategiatyöskentely aloitetaan 13.10.2021 klo 17, varapäivä 4.10.2021

90
Muut asiat
Ritva Lampela kiitti kirkkoherraa 8.9.2021 toteutetusta piispanmessusta, jossa siunattiin uusi kirkko uudelleen jumalanpalveluskäyttöön peruskunnostuksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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91
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
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: 84, 89
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: 85, 86, 87, 88
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).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen
henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Pöytäkirjan pykälät:

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Postiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 85, 86, 87, 88
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.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________
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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.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet:

________________/_________________

