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Kirkkoneuvosto

Kokoustiedot

Kokousaika

maanantai 10.4.2017 klo 17:30 – 19.17

Kokouspaikka

Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa

Osallistujat
Päätöksentekijät

läsnä/poissa/varajäsen
Varsinaiset jäsenet
Sanna Komulainen, kirkkoherra
Juhani Heusala
Sakari Kuusela
Ritva Lampela
Sakari Lepojärvi
Eeva Lääkkö
Risto Rimpisalo
Sirpa Uusitalo
Leena Varonen
Varajäsenet
Paula Aaltonen (Sirpa Uusitalo)
Ari Aho (Sakari Lepojärvi)
Marjo Appelgrén (Juhani Heusala)
Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo)
Jukka-Pekka Kerimaa (Eeva Lääkkö)
Jukka Nikurautio (Sakari Kuusela)
Marjo Nurmi (Ritva Lampela)
Teemu Uusitalo (Leena Varonen)

Muut

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

poissa

Jarkko Hannunen,
Pirkko Saastamoinen
Anni Karvonen, talouspäällikkö

läsnä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
läsnä, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
läsnä, sihteeri

Sanna Komulainen, puheenjohtaja

Anni Karvonen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet
sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Keminmaassa 10.4.2017

Juhani Heusala

Leena Varonen

Allekirjoitukset

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläolo

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 29.3.-4.4.2017 kirkkoherranviraston aukioloaikana. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti
kirkkoherranvirastoon 11.4.2017 lukien.
Todistetaan Keminmaan seurakunnan taloustoimistossa 11.4.2017
Anni Karvonen, talouspäällikkö
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ALKUTOIMET

74
Kokouksen avaus ja
alkuhartaus

75
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

Päätös:
Kokous avattiin kirkkoherran pitämällä hartaudella.

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 23.1.2017/§ 5: Päätettiin yksimielisesti, että kirkkoneuvoston kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan.
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 5.4.2017 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle (varajäsenille tiedoksi) sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.

Päätös:
Kokous todettiin yksimielisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
76
Pöytäkirjan tarkasta- jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
jien ja ääntenlaskiPäätös:
joiden valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juhani Heusala ja Leena Varonen.
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77
Diakonian työalaesittely
Työalojen esittely jatkuu diakoniatyöllä. Diakoniatyöntekijät on pyydetty tätä
varten kokoukseen.
Kirkkoherran esitys:
Merkitään esittely tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin esittely tiedoksi. Ulla Sipola ja Ritva Torvinen poistuivat kokouksesta klo 18:08.
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Tilojen käyttökorvaukset 1.7.2017
Esityksessä tilojen vuokria on nostettu, mutta toisaalta tilaisuuksien vuokraan
on sisällytetty pöytäliinojen pesukulut, joista aiemmin piti maksaa erikseen.
Aiemmin ulkopuoliset ovat saaneet käyttää tiloja veloituksetta, mutta esityksen
mukaan ulkopuolisilta käyttäjiltä perittäisiin siivouksesta aiheutuneiden kulujen
suuruista korvausta.
Talouspäällikön esitys:
Tilojen käyttökorvaukset 1.7.2017 alkaen:
KEMINMAAN SEURAKUNTA
Tilojen käyttökorvaukset 1.7.2017

Seurakuntatalot

Perhejuhlat

Säännöllisesti kokoontuva toiminta

Muu käyttö

Srk-keskus salitilat
Lautiosaaren talo
Maulan talo

155,00 €

30,00 €/kerta

198,00 €

114,00 €

30,00 €/kerta

155,00 €

30,00 €/kerta

-

Srk-keskuksen kokoussali tai
Väentupa
Myötävirran kerhotila
Vanha pappila

-

Tilavuokra sisältää tilojen, keittiön, pöytäliinojen, kalusteiden ja astioiden käytön tilaisuuden ja valmistelun
ajan. Perhejuhlia ovat hautajaiset, häät, kastejuhla ja syntymäpäivät.
Kirkot
Kirkkoon kuulumattoman siunaustilaisuus
Muu tilaisuus

100,00 €
350,00 €

Ruumissuoja
Muualle haudattavan vainajan säilytys /vrk

8,40 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vanhan kirkon välipohjan korjaustyö
Asian valmistelutyön on aloittanut Juha Nykänen.
Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala ja Intendentti Mikko Mälkki kävivät tutustumassa välipohjan vaurioihin. Antti Pihkalan antoi asian käynnistämiseksi kolmen
urakoitsijan yhteystiedot, jotka ovat tehneet vastaavia suunnitelmia/korjauksia. Arkkitehtitoimisto Livady on niiden joukossa ja yrityksestä on vuonna 2010 käynyt seurakunnassa Arkkitehti Marko Huttunen.
Kilpailutetaan työ aikanaan. Suunnittelun osalta kysymyksessä on erikoistyö, joten sitä ei ole tarpeellista kilpailuttaa. Tarjous on kuitenkin syytä pyytää myös suunnittelusta ennen suunnittelutyön käynnistämistä.
Tuntityötä tehtäessä tilaajalla on oikeus keskeyttää työ koska hyvänsä. Suunnittelijalla
on tällöin oikeus laskuttaa kaikki siihen saakka tehty työ mutta ei velvollisuutta luovuttaa keskeneräisiä suunnitelmia. Suunnittelutyössä noudatetaan konsulttitoiminnan
yleisiä sopimusehtoja.
Marko Huttusen arvion mukaan työhön menee vähintään 40 tuntia, mutta hyvä olisi
varautua tuplamäärään. Ajankäyttöön vaikuttaa kirkon kunto ja yhdessä seurakunnan
kanssa sovittava työn sisältö.
On todennäköistä, että varsinainen toteutus siirtyy kesälle 2018. Suunnittelu on kuitenkin hoidettava heti.

Talouspäällikön esitys:
Pyydetään Marko Huttunen ja Lauri Saarinen arkkitehtitoimisto Livadyltä käymään
seurakunnassa ja käynnistetään suunnittelutyö. Talouspäällikölle annetaan oikeus sopia edellä mainituille periaatteilla suunnittelun käynnistämisestä, jotta asia saadaan pikaisesti vireille ja varsinaisen työn asiakirjat liikkeelle.
Koska kysymyksessä on suojeltu kohde, suunnitelmista pyydetään Museoviraston lausunto (tai kommentteja).
Kilpailutetaan korjaustyö. Anotaan työhön Kirkkohallituksen avustusta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vanhan kirkon käyttö ja tiekirkko 2017
Talouspäällikön esitys:
Ei käytetä vanhaa kirkkoa ennen kuin korjaustyö on tehty ja voidaan olla varmoja rakennuksen turvallisuudesta. Siirretään varatut tilaisuudet uuteen kirkkoon. Tiekirkkona 2017 toimii uusi kirkko, jota esitellään 26.6. – 7.8.2017 päivittäin klo 11 – 17.
Esittelymaksu 2 euroa/hlö (oman kunnan koululaisilta ilmainen), joka kerätään kirkossa olevaan suljettuun arkkuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

81
Vanhan pappilan sisätilojen remontti
Alustava suunnitelma vanhan pappilan toimintatilojen pintaremontista on esityslistan
liitteenä. Asia on pidettävä salassa, kunnes urakoitsijasta on päätetty.
Talouspäällikön esitys:
Palautetaan luonnokset suunnitteluun remontin laajuuden karsimiseksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.
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Maanvaihto Keminmaan kunnan kanssa

Kunnan toimittamat asiakirjat ovat esityslistan liitteenä.
Kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa 31.3.2017 keskusteltiin mm. kaavapuistojen
puuston arvosta ja metsäarvion teon jälkeen lasketusta puuston arvon noususta sekä
todettiin, että Pirpalan päiväkodin tontti on kunnan arviossa mukana. Sovittiin, että
seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee asiaa, jonka jälkeen asiaan palataan. Neuvotteluissa todettiin myös, että seurakunnalla on oikeus halutessaan hakea maankäyttö- ja
rakennuslain 101§:n mukaista lunastusta maanmittaustoimituksella.
Talouspäällikön esitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että sopimusluonnoksen mukaisesti
- Keminmaan seurakunta luovuttaa Keminmaan kunnalle Laurilan asemakaava-alueen liitteenä olevaan karttaan merkityt katualueet (65.975 m²)
ilmaisluovutuksena,
- luovutetaan Keminmaan kunnalle liitteenä olevaan karttaan merkityt
puistoalueet (212.944 m²). Lunastuksessa puistoalueiden arvona käytetään 0,20 €/m², jolloin lunastuksen arvo on yhteensä 42.588,00 €,
- myydään Keminmaan kunnalle tontinosat AR kortteleista 1062 ja 1063 (4659 m²), YL-korttelin 1081 (Pirpala, 5714
m²) ja AO -tontit 5 ja 6 korttelista 1071 (2360 m²). Kauppahinta on 6,00
€/m², yhteensä 76.398,00 €,
- puistoalueiden lunastus sekä tontteja koskeva maanosto suoritetaan
maanvaihtona, jossa Keminmaan kunta käyttää vaihtomaana Juopperin
tilan Rännimaan palstaa, jonka nykyarvo on 170.000,00 euroa,
- maanvaihdossa Keminmaan seurakunta suorittaa Keminmaan
kunnalle tasinkoa 51.014,00 euroa.
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Päätöksen on saatava kirkkovaltuustossa määräenemmistö ja se on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Sirpa Uusitalo poistuivat kokouksesta klo 18.43. Ritva Lampela poistui kokouksesta
klo 18.51. Jarkko Hannunen poistui kokouksesta klo 18.53. Ritva Lampela palasi kokoukseen klo 18.53. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sirpa Uusitalo palasi kokoukseen klo 18.54.
Käsittelyn jälkeen todettiin, että Eeva Lääkkö olisi ollut esteellinen asiassa. Päätös oli
kuitenkin yksimielinen.

83
Puistoalueen vuokraaminen
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3 luku
Kirkkoneuvoston tehtävät
10 §
Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi
tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.
Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:
***
6. kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava,
sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta;
Kirkkolaki
4§
Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.
(11.12.1997/1303)

Talouspäällikön esitys:
Tällä hetkellä aluetta ei vuokrata, koska neuvottelut kyseisen maa-alueen siirtymisestä
kunnan omistukseen ovat kesken. Asiaan palataan, kun neuvottelujen tulos on selvillä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Sirpa Uusitalo poistui kokouksesta klo 19.02. Päätettiin, että aluetta ei vuokrata, koska
päätettiin esittää kirkkovaltuustolle aluetta koskevan vaihtokaupan toteuttamista.
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Metsätaloussuunnitelma 2019- ja metsäasiantuntijapalvelut
Voimassa oleva metsätaloussuunnitelma päättyy vuoden 2018 lopussa. Uuden suunnitelman tekeminen on syytä aloittaa jo nyt tarjouskyselyllä. Samassa yhteydessä olisi
luontevaa kilpailuttaa myös metsäasiantuntijapalvelut, koska edellisestä kilpailutuksesta on pitkä aika.
Talouspäällikön esitys:
Valtuutetaan talouspäällikkö tekemään tarjouskysely uuden metsätaloussuunnitelman
tekemisestä. Valmistellaan myös metsäasiantuntijapalveluiden kilpailuttamista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

85
Utsjoen seurakunnan avustusanomus
Utsjoen seurakunta on lähettänyt avustusanomuksen Suomen seurakuntien kirkkoneuvostoille. Anomus alla:

Arvoisa Seurakunnan kirkkoneuvosto
Utsjoen seurakunnan Karigasniemen kappelin kustannukset rasittavat kohtuuttomasti pientä seurakuntaa.
Lentoon nousevaa riekkoa muistuttava kappeli valmistui keväällä 2016 ja se palvelee erityisesti sekä
Suomen että Norjan saamelaisväestön hengellisiä ja saamelaiskulttuurin tarpeita. Lisäksi se on merkittävä käyntikohde matkailijoille Tenojokivarressa.
Utsjoen seurakunta ollaan mahdollisesti liittämässä Inarin seurakuntaan ja kappelin kustannukset kaatuvat myös silloin Inarin seurakunnan maksettavaksi. Näiden kustannusten pienentämiseksi Utsjoen
kirkkoneuvosto on päättänyt anoa avustusta Suomen seurakunnilta.
Mahdollisen avustuksen voi maksaa Utsjoen seurakunnan tilille
FI 33 5641 8720 0029 29
Utsjoella 22 maaliskuuta 2017
Jouko Lepistö
Jouko Lepistö
Vt. kirkkoherra
Utsjoki

Talouspäällikön esitys:
Talousarvioon ei ole varattu varoja tällaiseen avustukseen, joten avustusta ei voi
myöntää.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkovaltuuston 27.3.2017 tekemien päätösten toimeenpano
KIRKKOLAKI (1054/1993)
III OSA SEURAKUNNAN HALLINTO
10 Luku Kirkkoneuvosto
1§
Tehtävät
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat
valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

--6§
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.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa,
ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. (30.12.2003/1274)

Kirkkoherran esitys:
Kirkkovaltuuston hyväksymässä lisätalousarviossa on virhe. 27.3.2017 kokouksessa
päätettiin siirtää autotallin vesikaton uusimiseen (20 000 €), kirkon palohälytysjärjestelmien peruskorjaukseen (20 000 €) ja vanhan pappilan piha-alueen asfaltointiin
(15 000 €) varatut määrärahat vanhan pappilan sisäremonttiin. Päätöksessä todettiin
virheellisesti, että lisämääräraha olisi 75 000 €. Siirrettyjen määrärahojen summa on
55 000€.
Todetaan, että kirkkovaltuuston päätökset 27.3.2017 ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä. Hyväksytään päätösten toimeenpanot.
Kauppakirja määräalojen myymisestä Laddies Oy:lle allekirjoitetaan, kun Kirkkohallituksen vahvistuspäätös on saanut lainvoiman.

Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin, että kirkkovaltuuston hyväksymässä lisätalousarviossa on virhe ja lisämäärärahan summa on 55 000 euroa. Todettiin, että kirkkovaltuuston päätökset 27.3.2017
ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä. Hyväksyttiin päätösten toimeenpanot.
Kauppakirja määräalojen myymisestä Laddies Oy:lle allekirjoitetaan, kun Kirkkohallituksen vahvistuspäätös on saanut lainvoiman.
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Määräaikaisen seurakuntapastorin viran täyttö
KN 17.3.2017 / 71§
Sijaisen tarve on heti kesäkuun alusta. Pastori Martti Puontilan viranhoitomääräys
päättyy toukokuun lopussa ja hän ei ole käytettävissä viransijaisuudessa. Kesän haasteellisuuden takia tarvitsemme sijaisen. Virantäyttöprosessin ajaksi tulee papiston resurssit turvata.
Kirkkoherran esitys:
Esitetään tuomiokapitulille, että tuomiokapituli ryhtyy toimimaan rekrytoinnin käynnistämiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vt kappalainen Martti Puontila toimi kokouksessa asian esittelijänä kirkkoherran määräyksestä.
Todettiin, että kirkkoherralla on oikeus ottaa henkilö virkaan 6 kuukauden määräajaksi tai maksimissaan siihen asti, että virka täytetään. Esitetään tuomiokapitulille, että
tuomiokapituli ryhtyy toimimaan rekrytoinnin käynnistämiseksi varsinaiseen virkaan.
KN 10.4.2017 / 87 §
Tuomiokapitulilta saadun ohjeistuksen mukaan kirkkoherra ei voi ottaa virkaan ordinaation kautta vaan neuvoston tai johtoryhmän tulee haastatella hakeneet ja antaa lausunto tuomiokapitulille.
Kirkkoherran esitys:
Valtuutetaan johtoryhmä haastattelemaan ja antamaan tuomiokapitulille lausunnon
määräaikaisen seurakuntapastorin viran täyttämisestä ajalle 1.6.-30.11.2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

90
Ilmoitusasiat
Viranhaltijapäätökset
Sanna Komulainen kirkkoherra
2017
8

28.3.2017 Kirkkoherran viraston sijaisuus

Kirkkoneuvoston päätös:

Henkilöstöasiat, Muut henkilöstöasiat
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Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi.

91
Muut asiat
Päätös:
Muita asioita ei ollut.

05/17

17

KEMINMAAN SEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

05/17

18

Kirkkoneuvosto

92
Oikaisuvaatimusohjeet

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: 77, 79, 81, 84, 86, 87, 90 ja 91
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: 78, 80, 82, 83 ja 85
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Kirkkolaki 72 §:n 3 mom:n

Pöytäkirjan pykälät: 88, 89

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Rantatie 61, 94400 Keminmaa
Postiosoite: PL 24, 94401 Keminmaa
Telekopio: 016-271686
Sähköposti: keminmaa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 78, 80, 82, 83 ja 85
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.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

