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Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 4 §:
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan
ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä
kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § 1. mom:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Esitys:

Esityslista on lähetetty sähköpostitse 8.2.2021. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 § 3 mom:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos
kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja
puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto
tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi kokouksessa läsnä ollutta jäsentä sekä
heille varajäsenet. (vuorossa Jukka Kunnari ja Sirpa Alapalosaari sekä varalla Raija
Haapa ja Osmo Happonen)

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Kunnari ja Sirpa Alapalosaari sekä varalle
Raija Haapa ja Osmo Happonen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 § 2. mom:
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka
sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi jäsenille etukäteen toimitettu esityslista. Samalla
päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. Muissa asioissa päätettiin ottaa esille
kirkkoherran ja talousjohtajan asiat.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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1.
Kirkkovaltuuston 28.1.2021 päätökset

Kirkkovaltuusto valitsi vuosille 2021-2022 puheenjohtajaksi Hanna-Kaisa Taanilan
ja varapuheenjohtajaksi Eine Kemppaisen.
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaudelle 20212022. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Juntunen.
jäsen
Jouko Juntunen
Sirpa Alapalosaari
Marjo Nevala
Raija Haapa
Matti Muranen
Osmo Happonen
Jaakko Alamommo
Mikko Koivulehto
Kaisu Liiten
Miia Alasaarela

varajäsen
Markku Pudas
Reijo Lohi
Susanna Klemettinen
Elina Iisakka
Pirkko Leskio
Arvi Uusitalo
Jukka Kunnari
Raimo Holopainen
Raili Ranta
Sari Moisanen

Esitys taljo:

Merkitään tiedoksi ja annetaan taloustoimistolle luottamushenkilörekisteriin
huomioitavaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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2.
Kurssikeskus Metsälän vuokraaminen
Majoitustiloja välittävä Forenom Oy:n Eelis Pihlajaniemi on ollut puhelimitse
yhteydessä talousjohtajaan ja ilmaissut kiinnostuksen vuokrata Kemin
seurakunnan kurssi- ja leirikeskuksen tiloja majoituskäyttöön Metsä-Fibren
rakennusprojektiin tuleville työntekijöille.
Talousjohtaja ja kiinteistötoimen työnjohtaja kävivät esittelemässä kurssi- ja
leirikeskuksen tiloja Pihlajaniemelle 4.2.2021.
Tilojen esittelyn yhteydessä tarkentui, että Rauhala-rakennus (vanha puoli) ei ole
heidän tarpeeseen sopiva, mutta Metsälä-rakennus kokonaisuudessaan ja
pelkästään heidän käytössään, pitkäaikaisella vuokrasopimuksella olisi Forenom
Oy:lle neuvoteltavissa oleva ratkaisu. Majoitustilojen tarve alkaisi lokamarraskuussa 2021 ja jatkuisi kesään 2023 saakka.
Tässä tapaamisessa sovittiin, että Kemin seurakunta omalta osaltaan ja Forenom
Oy omalta osaltaan valmistelevat asioita mahdollisia jatkoneuvotteluja varten.
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto valtuuttaa talousjohtajan ja kirkkoherran jatkamaan neuvotteluja
Kemin seurakunnan leiri- ja kurssikeskuksen Metsälä-rakennuksen
vuokraamisesta Forenom Oy:lle.
Neuvottelussa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon ja turvata Kemin seurakunnan
oman leiritoiminnan häiriötön jatkuminen Rauhala-rakennuksessa ja piha-alueilla
sekä varmistaa leiritoiminnalle korvaavat tilat toisaalta.
Neuvottelujen edistymisestä tiedotetaan kirkkoneuvostolle ja mahdollinen
vuokrasopimus tuodaan kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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3.
Kiinteistökierros 26.1.2021
Kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistötoimen työnjohtaja tekivät
havainnointikierroksen Kemin seurakuntakeskuksessa, Peurasaaren kappelissa ja
huoltorakennuksessa, Veitsiluodon kirkossa, seurakuntakodissa ja talonmiehen
asunnossa sekä Paattionlehdon huoltorakennuksessa 26.1.2021.
Rakennuksissa ja rakennusten tiloissa huomioitiin ja tarkasteltiin esiin tulleita
vaurioita ja niiden korjaustarpeen kiireellisyyttä.
•

Kemin seurakuntakeskus
todettiin Marian Kappelin lattian painuminen sekä koko uudisosan (rakennettu
1999) liikkuminen. Liikkuminen on aiheuttanut lattian painumisen lisäksi
halkeamia seiniin ja pystypilareihin. Päätettiin, että näistä vaurioista pyydetään
asiantuntijan lausunto kesään 2021 mennessä.
Alasali 1:ssä todettiin, jo tiedossakin oleva, vuotavasta tiilivuorauksesta johtuva
kosteusvaurio ulkoseinässä. Tiiliseinän kunnostukseen on varattu
investointimääräraha vuodelle 2021.

•

Peurasaaren siunauskappeli
huomioitiin, että salin lattiapinnoitteessa halkeamat ovat lisääntyneet.
Lattiapinnoitteen materiaali ei ole tiedossa. Siunauskappelin sisäseinät ovat
lämmityspatterin kohdilta mustuneet ja seinät kaipaavat maalausremonttia.
Myös katafalkit ovat ehostuksen tarpeessa.
Kellarissa todettiin jo vuosia (vuosikymmeniä) jatkunut ongelma. Koska
siunauskappelia ei kierrä salaojitus eikä myöskään sadevesijärjestelmä,
hautausmaalta valuva lumien sulamisvesi tai rankan sateen jälkeen sadevesi
pääsee tihkumaan ja valumaan kellariin. Ongelmaa yritettiin korjata
huoltorakennuksen korjauksen yhteydessä tekemällä kiviaineksesta ”salaoja”
siunauskappelin pääoven puoleiselle sivustalle. Korjaustoimi on vähentänyt
veden pääsyä kellaritilaan mutta se ei toimi täydellisenä salaojana. Sisäilma
kellaritilassa on jo hetken oleskelun jälkeen hengitystä ahdistavaa.

•

Paattionlehdon hautausmaan huoltorakennus
Huoltorakennus ja kerhotila todettiin olevan sisätiloiltaan hyvässä kunnossa.
Ulkopuolisia korjaustöitä tehtiin kesällä 2019, jolloin uusittiin rakennuksen
katon vesikourut ja syöksyt ja tiiliverhousta korjattiin useista paikoista. Ulkoovien todettiin olevan huonossa kunnossa eikä myöskään kaikkia ikkunoita
pysty avaamaan. Paikalla olleelta hautausmaan työntekijältä kuultiin, että
kahvitaukoa/lounastaukoa pitempi oleskelu sisätiloissa aiheuttaa silmien
vetistelyä ja kurkun ärtymistä.
Konehallin iso korkea ovi on syytä uusia. Ovi on harva ja tarpeettoman suuri ja
tuulen pyörittäessä lunta sitä pääsee myös oven raoista konehalliin sisälle.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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Oven uudistaminen oli suunniteltu tehtäväksi kesällä 2019 siunauskappelissa ja
huoltorakennuksessa tehtyjen korjaustöiden yhteydessä, mutta jäi siinä
vaiheessa tekemättä ajan ja rahoituksen puutteen vuoksi.
•

Veitsiluodon kirkko, seurakuntakoti ja talonmiehen asunto
Veitsiluodon kirkon, seurakuntakodin ja talonmiehen asunnon kuntoa arvioitiin
terveystarkastaja Tarja Pesosen yhdessä kiinteistötoimen esimiehen Sanna
Määtän kanssa 21.12.2020 tekemän tarkastuskäynnin ja siitä Pesosen
30.12.2021 antaman tarkastuskertomuksen perusteella. (Tarkastuskertomus
tämän pykälän liitteenä).
Kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistötoimen työnjohtaja totesivat samat
terveystarkastajankin huomioimat vakavat viat ja puutteet ulkoisissa ja sisäisissä
rakenteissa sekä talotekniikassa. Terveystarkastajan tarkastuskertomus ja
lausunto tulee ottaa vakavasti huomioon, mikäli toimintaa Veitsiluodon kirkossa
ja sen muissa tiloissa jatketaan. Terveystarkastajan maininnat, että kerhotilojen
säännöllistä käyttöä tulisi välttää ja kirkkosalin pitkäaikainen käyttö ei ole
suotavaa ovat vakavia huomautuksia ja rajoittavat jo nyt tilojen käyttöä.
Veitsiluodon kirkon, seurakuntakodin ja talonmiehen asunnon korjaustarpeet
ovat olleet tiedossa jo vuosikymmenten ajan. Kiinteistön ulkopuolen seinien ja
katon korjaus sekä salaojituksen tekeminen ovat siirtyneet vuosi vuodelta
eteenpäin muiden rakennusten kiireellisempien investointien ja korjaustöiden
vuoksi. Sisätilojen lämmitysjärjestelmä, viemäröinti, sähköistys ja muukin
talotekniikka ovat osittain peräisin 1950 -luvulta eikä niitäkään ole pystytty
nykyaikaistamaan rahoituksen puuttumisen vuoksi. Kirkkosalin lattiassa on
vesikiertoinen lattialämmitys, jossa on vuoto. Vuotokohtaa on vuosien ajan
useaan otteeseen yritetty paikallistaa, mutta vuotokohtaa ei ole löytynyt. Viime
kesänä verkoston paineet putosivat jatkuvasti veden lisäämisestä huolimatta niin
alas, että vuotokohdan etsimistä jatkettiin uudelleen. Tämä viimekesäinen
vuotokohdan etsintä jouduttiin lopettamaan, koska lämmitysjärjestelmän
rakenteista löytyi asbestia. Nykyinen lämmitysjärjestelmä on tullut tiensä päähän.
Pienempiä täsmäkorjauksia on eri puolilla rakennusta tehty vuosien mittaan, jotta
toimintaa tiloissa on voitu tekohengityksen avulla jatkaa. Terveystarkastajan
lausunnon mukaan kirkko oheistiloineen tulisi peruskorjata kauttaaltaan.
Kiinteistökierroksen päätteeksi kirkkoherra, talousjohtaja ja kiinteistötoimen
esimies päättivät, että talousjohtaja tekee kirkkoneuvostolle esityksen
Veitsiluodon kirkon, seurakuntakodin sekä talonmiehen asunnon kattavan
kuntokartoituksen sekä korjauskustannusarvion teettämisestä ulkopuolisella
kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisella.
DI Mikko Väänänen laati kirkkoneuvostossa hyväksytyn kiinteistöjen
kuntoisuustutkimuksen vuonna 2018, jonka mukaisesti ja seurakunnan
määrärahojen puitteissa on kiinteistöjen korjauksissa pääsääntöisesti edetty.
Kirkkoneuvoston kokoushuoneen lattiaremontti, Paattionlehdon siunauskappelin
ulkoseinän pilariston korjaus, Peurasaaren siunauskappelin ulkovuoren uusinta ja
seurakuntakeskuksen kattopinnoitteen uusinta on suoritettu hänen laatimansa
aikataulun mukaisesti ja osittain hänen toimiessa myös rakennuttajakonsulttina.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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Talousjohtaja on kierroksen jälkeen (4.2.2021) ollut puhelimitse yhteydessä DI
Mikko Väänäseen ja tiedustellut hänen mahdollisuuttaan ja halukkuuttaan
kattavan kuntokartoituksen ja korjauskustannusarvion tekemiseen, jossa
tarkastetaan kiinteistön talotekniikan osalta lämmitys, viemäröinti, ilmastointi ja
sähköistys. Myös sisätilojen kunto kartoitetaan. Kartoituksen perusteella
laaditaan korjauskustannusarvio. DI Mikko Väänänen oni valmis ottamaan
kyseisen toimeksi annon vastaan ja arvioi kuntokartoituksen ja kustannusarvion
laatimisen maksavan n. 5.000 euroa
Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto päättää antaa toimeksiannon DI Mikko Väänäselle kattavan
kuntokartoituksen ja korjauskustannusarvion tekemisestä Veitsiluodon kirkon,
seurakuntakodin ja talonmiehen asunnon kiinteistössä.
Talousjohtaja toimittaa Mikko Väänäselle piirustuksia ja asiaan liittyviä muita
asiakirjoja sekä lisätietoja tarpeen mukaan kartoituksen edetessä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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4.
Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitusstrategia 2021
Kemin seurakunnalla eikä Kemin seurakunnan hautainhoitorahastolla ole
sijoitusstrategiaa. Sijoitusstrategia puuttuu eikä sellaista ole laadittu osittain siitä
syystä, että tulorahoituksen ja käyttömenojen erotuksena säästöön saatua
sijoitusvarallisuutta ei ole kertynyt. Niinä kertoina, jolloin sijoitettavia rahavaroja
on sijoitusomaisuuteen jäänyt, on ne sijoitettu pankkitiliä tuottavampiin
sijoituksiin kirkkoneuvoston erikseen tekemillä päätöksillä talousjohtajan
esityksestä.
Talousjohtaja on saanut Pohjolan Osuuspankin varainhoitaja Joonas Keskinivalta
Sijoitusstrategia -mallin, jonka pohjalta talousjohtaja on muokannut Kemin
seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitusstrategian.
Talousjohtajan laatimassa sijoitusstrategiassa on lisäksi otettu huomioon Kirkon
Eläkerahaston sijoitusstrategiassa olevia näkökohtia ja sovellettu niitä Kemin
seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston Sijoitusstrategiaan.

Sisältö
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Seurakunnan taustatiedot ja lähtökohdat
1.1. Seurakunnan sijoitustoiminnan tarkoitus ja määritelmät
1.2. Sijoitustoiminta
1.3. Sijoitusomaisuuden rakenne
Sijoitustoiminnan tavoitteet ja periaatteet
2.1. Sijoitustoiminnan yleiskuvaus
2.2. Sijoitustoiminnan tavoite pitkällä aikavälillä
2.3. Omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit
2.3.1. Sallitut omaisuusluokat ja sijoituskohteet
2.3.2. Sijoituskohteiden myyntiperiaatteet
2.4. Ulkopuoliset varainhoitajat
2.4.1. Varainhoidon muoto ja tavoitetila
2.4.2. Varainhoitajan vaihtaminen
2.5. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Riskienhallinta
3.1. Riskienhallinnan yleisperiaatteet
3.2. Hajauttamisen periaatteet
3.3. Likviditeetin turvaaminen
Allokaatio
4.1. Seurakunnan tavoiteallokaatio ja liukumavälit
Sijoitustoiminnan seuranta ja raportointi
5.1. Raportoinnin periaatteet
5.2. Käytettävät vertailuindeksit
5.3. Varainhoitajien raportointitiheys
5.4. Ulkopuoliset asiantuntijat
5.5. Sijoitusstrategian päivitystiheys
Vastuut ja valtuudet
6.1. Kirkkoneuvosto
6.2. Talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________
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Seurakunnan taustatiedot ja lähtökohdat
1.1. Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tarkoitus ja määritelmät
Tämän Sijoitusstrategian tavoitteena on määritellä selkeään ja ymmärrettävään muotoon seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tavoitteet, toimintatavat ja reunaehdot sijoitustoiminnan
toteuttamiseen.
Tämä Sijoitusstrategia koskee Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston pitkäaikaisten kassavarojen
sijoittamista. Näin ollen Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston varsinaiseen toimintaan liittyviä
omistuksia kiinteistöihin, metsiin, tai sijoitustoiminnan ulkopuolisia käteis- ja tilivaroja, ei huomioida tässä
Sijoitusstrategiassa.
1.2. Sijoitustoiminta
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan on oltava suunnitelmallista ja toiminnan
tueksi on laadittu tämä Sijoitusstrategia. Varat, joita ei välittömästi käytetä tai saada käyttää Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston käyttötalouteen tulee sijoittaa huolellisella tavalla ja erityisesti Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston Sijoitusstrategiassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.
1.3. Sijoitusomaisuuden rakenne
Kemin seurakunnan sijoitusomaisuus koostuu pääasiassa verotuloista saaduista pääomista.
Hautainhoitorahaston sijoitusomaisuus koostuu aikaisempien tilikausien ylijäämästä sekä pitkäaikaiset
hoitosopimusten taseessa olevasta tulouttamattomasta maksuosuudesta. Sijoitusomaisuuden on tarkoitus
tuottaa seurakunnalle ja hautainhoitorahastolle tulovirtaa ja toimia vararahastona.

2.

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja periaatteet
2.1. Sijoitustoiminnan yleiskuvaus
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoimintaa kuvaavia tekijöitä ovat
1. pitkäjänteisyys,
2. maltillisuus,
3. riskien hajauttaminen,
4. yksinkertaisuus ja
5. Seurakunnan toimintaperiaatteita vastaava vastuullinen ja eettinen sijoittaminen.
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan aikahorisontti on ikuinen. Kemin seurakunta
ja sen hautainhoitorahasto eivät tavoittele lyhyen aikavälin voittoja eikä sijoitustoimintaa ohjaa lyhyen
aikavälin markkinaliikkeiden ennustaminen tai tuoton maksimointi korkealla riskillä. Kemin seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja varallisuuden arvon turvaavaa
omistamista, jossa sijoitukset on hajautettu riskien näkökulmasta laajasti.
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tulee olla järjestetty siten, että
omaisuudenhallinnointi ei ole kohtuuttoman työlästä eikä aiheuta perusteettoman korkeita kustannuksia.
Tehokkuuden ja kohtuullisen kustannustason ohella Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston
sijoitustoiminta tulee järjestää laadukkaalla tavalla.
2.2. Sijoitustoiminnan tavoite pitkällä aikavälillä
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tavoitteena on vähintään sijoittaa varat siten, että pääoman

Pöytäkirjantarkastajat:_______________________________________________________________

KEMIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2021
11.2.2021

10 (21)

reaaliarvo säilyy myös inflaatio-oloissa. Sijoituksille tavoitellaan täten pitkällä aikavälillä vähintään vallitsevan
inflaation ja varainhoidon kustannukset ylittävää tuottoa.
2.3. Omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit
2.3.1. Sallitut omaisuusluokat ja sijoituskohteet
Kemin seurakunta ja hautainhoitorahasto voivat itse tai varainhoitajan välityksellä käyttää
sijoitustoiminnassaan seuraavia omaisuusluokkia ja sijoituskohteita:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Osakkeet
a. Pörssilistattuihin osakkeisiin sijoittavat rahastot
b. Pörssilistatut osakkeet
Korot
a. Tili- ja määräaikaistalletukset
b. Rahamarkkinatalletukset
c. Valtioiden joukkovelkakirjalainat
d. Yritysten joukkovelkakirjalainat
e. Edellisiin sijoittavat rahastot
Asunnot
a. Asuntorahastot
Kiinteistöt
a. Kiinteistörahastot
Metsä
a. Yhteismetsäosuudet
b. Metsärahastot
Muut vaihtoehtoiset
a. Raaka-aineisiin sijoittavat rahastot
b. Listaamattomat instrumentit ja niihin sijoittavat rahastot

Suorat reaalisijoituskohteet kuten asunnot ja metsät eivät kuulu tämän sijoitusstrategian alle, mutta ne
tulee huomioida osana kokonaisvarallisuutta. Suorat johdannaissijoitukset ovat sallittuja silloin, kun ne
on tehty suojaamistarkoituksessa, kuten esimerkiksi sijoitusposition suojausta varten. Suojaamiseen
käytettävien johdannaissopimusten tekninen toteutus tulee antaa varainhoitoalan ammattilaiselle, jotta
vastuu niiden toteuttamiseen liittyvästä riskistä saadaan poistettua seurakunnalta.
2.3.2. Sijoituskohteiden myyntiperiaatteet
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoituskohteet eivät ole ns. strategisia sijoituksia, jolla
tarkoitetaan, että sijoituskohteet ovat myytävissä tai vaihdettavissa, mikäli ne eivät enää täytä Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston kriteerejä hyvälle sijoituskohteelle. Kriteereiden määrittelyssä ja
sijoituskohteiden arvioinnissa voidaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

2.4. Ulkopuoliset varainhoitajat
2.4.1. Varainhoidon muoto ja tavoitetila
Kemin seurakunta ja hautainhoitorahasto voivat käyttää sijoitustoiminnassaan ulkopuolisia
varainhoitajia ja toimia sekä niin sanotulla konsultatiivisella että täyden varainhoidon mallilla tai
suoraan varainhoitorahastojen kautta. Varainhoitomallista päättää aina tapauskohtaisesti talousjohtaja.
Varainhoitajat valitaan ensisijaisesti tunnetuista, pitkään toimineista varainhoitajista ja
pankkiiriliikkeistä taikka muutoin luotettaviksi arvioiduista toimijoista. Varainhoitajien edellytetään
sijoitustoiminnassaan noudattavan Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitusstrategiaa ja
vastuullisen sijoittamisen periaatteita (kohta 2.5).
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2.4.2. Varainhoitajan vaihtaminen
Mahdollisten ulkopuolisten varainhoitajien menestymistä arvioi ja valvoo kirkkoneuvosto, joka päättää
varainhoitajan valinnasta tai vaihtamisesta. Varainhoitajan vaihtamista on syytä arvioida, mikäli
esimerkiksi jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:
1)

Tuotto on selvästi matalampi kuin vallitsevalla riskitasolla on saavutettu yleisesti pitkällä
aikavälillä (riskikorjattu tuotto suhteessa vertailuindeksiin)
Varainhoitajan toiminta on ristiriidassa Sijoitusstrategian kanssa tai varainhoitaja toimii
varainhoitosopimusta/ohjeita vastaan
Varainhoitajan liiketoiminnassa tai henkilöstössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, jotka voivat
vaikuttaa palvelun/sijoitustoiminnan laatuun tai tavoitteiden saavuttamiseen.
Varainhoitajien kuluissa tulee selvä kasvu tai kulut ovat korkeita suhteessa
muihin omaisuudenhoidon toimijoihin.

2)
3)
4)

2.5. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Sijoituskohteiden valinnassa on vältettävä Kemin seurakunnan arvojen vastaisten kohteiden valintaa.
Tavoitteena on, että Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoituskohteet eivät tue Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston Sijoitusstrategiassa määriteltyjen periaatteiden kanssa
ristiriidassa olevia toimintoja, kuten aseteollisuutta ja lapsityövoimaa.
Kemin seurakunta ja hautainhoitorahasto edellyttävät varainhoitajien noudattavan YK:n vastuullisen
sijoittamisen periaatteita. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet velvoittavat varainhoitajia
ottamaan huomioon omaisuudenhoidossa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yhtiöiden
hallintotapaan liittyviä tekijöitä.
3.

Riskienhallinta
3.1 Riskienhallinnan yleisperiaatteet
Sijoitustoimintaan liittyy aina riskejä, joiden vaikutuksiin pyritään varautumaan jo etukäteen
omaisuuden riittävällä hajautuksella, omaisuusluokka- ja instrumenttivalinnoilla sekä muilla rajoituksilla.
Lisäksi Sijoitusstrategian vuosittaista tarkastelua ja sijoitustoiminnan säännöllistä raportointia käytetään
riskienhallinnan työkaluna kirkkoneuvostossa.
3.2 Hajauttamisen periaatteet
Riskejä hajautetaan allokoimalla sijoitusomaisuutta eri omaisuusluokkiin sekä eri sijoituskohteisiin.
Edellä mainitulla pyritään nimenomaan turvaamaan Seurakunnan tuottopohja talouden eri sykleissä.
Hajauttamisen vaatimuksesta huolimatta Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan
Hautainhoitorahaston varat tulee sijoittaa sellaisiin kohteisiin, joiden hallinnointi ei ole kohtuuttoman
työlästä eikä aiheuta huomattavia kustannuksia. Hallinnoinnin apuna voidaan käyttää asiantuntijoita.
Edelleen Kemin seurakunnan kokonaisriskiä hallitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:
Samat periaatteet koskevat myös Kemin seurakunnan Hautainhoitorahastoa
1.

2.

Yhden sijoituskohteen markkina-arvo ei saa vastata yli 20 %:ia kokonaissijoituksista. Tätä
vaatimusta ei kuitenkaan huomioida, jos varoja kohdistetaan ns. varainhoitorahastoon tai
vastaavaan, jolla voidaan hajauttaa sijoitukset laajasti eri sijoituskohteisiin ja
omaisuusluokkiin kustannustehokkaasti ja vähällä vaivalla.
Käytettävien sijoitusrahastojen täytyy olla noteerattuja/rekisteröityneitä eurooppalaiseen
maahan tai vastaavan sijoittajasuojan omaavaan valtioon kuten esimerkiksi Yhdysvaltoihin
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3.
4.

Seurakunnan korkosijoituksista vähintään 90 % tulee olla euromääräisiä tai suojattu
kurssimuutoksia vastaan
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston Sijoitusstrategia tarkastetaan vuosittain
mahdollisten riskikeskittymien varalta kirkkoneuvostossa

3.3 Likviditeetin turvaaminen
Seurakunnan ja hautainhoitorahaston varallisuudesta vähintään yksi neljäsosa on pidettävä likvideissä
(realisoitavissa 1-3 kuukaudessa) sijoituskohteissa, jotta tulorahoituksen jaksottaisuus ei aiheuta
ongelmia seurakunnan maksuvalmiudelle.
4

Allokaatio
4.1 Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tavoiteallokaatio ja liukumavälit
Allokointiperiaatteilla asetetaan reunaehdot Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston varainhoitajien
hoidossa olevan varallisuuden sisällölle. Tällä pyritään varmistamaan riittävä ja suunnitelman mukainen
hajautus eri omaisuusluokkien välillä vallitsevissa markkinaolosuhteissa.
Allokaatiorajoilla määritellään Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston varainhoitajien hoidossa olevan
sijoitusomaisuuden neutraalin tilanteen tavoiteallokaatio sekä liikkumavälit jokaiselle omaisuusluokalle.
Tällä pyritään rajoittamaan yhden omaisuusluokan osuutta kokonaisriskistä. Kemin seurakunnan ja
hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan yksinkertaistamiseksi ja varainhoitajien sijoitusnäkemyksen
mahdollistamiseksi omaisuusluokkien tavoite-, minimi- ja maksimipainot on määritelty yläluokittain. Minimija maximi -painot ovat samat kuin Kirkon Eläkerahaston strategisessa allokaatiossa.
Allokaatiorajat
Osakesijoitukset
Korkosijoitukset
Vaihtoehtoiset sijoitukset

Minimi
30 %
20 %
5%

Tavoitepaino
15 %
60 %
25 %

Maksimi
60 %
60 %
30 %

Korkosijoitusten alla riskilainoiksi (”high yield”) luokiteltujen tai sellaisiksi katsottavien osuus saa olla
korkeintaan 25 %:ia koko salkusta, minkä lisäksi on huolehdittava, ettei salkun kokonaisriskitaso ole
merkittävästi korkeampi kuin yllä olevan tavoiteallokaation mukaisella hyvin hajautetulla salkulla. Virallisen
luottoluokituksen puuttuessa laina katsotaan riskilainaksi, ellei luotettavana pidetty muu asiantuntijataho
ole sitä luokitellut hyvään luottoluokkaan.
Kemin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tavoitteena on, että sijoitukset on hajautettu riittävän laajasti,
jotta Kemin seurakunnan tai hautainhoitorahaston sijoitussalkku on turvattu talouden eri sykleissä. Toisaalta
sijoitusallokaatiolla pyritään takaamaan myös riittävä tuottotaso, jotta Kemin seurakunnan ja
hautainhoitoraston sijoitustoiminta on kestävällä tasolla pitkällä aikavälillä. Myös Kemin seurakunnan ja
hautainhoitorahaston pitkä sijoitushorisontti tasaa sijoitusten arvonmuutoksien vaikutusta Kemin
seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoitustoimintaan. Tavoitepainot tarkastetaan sijoituspolitiikan
päivittämisen yhteydessä vastaamaan kulloistakin markkinaympäristöä.
5

Sijoitustoiminnan seuranta ja raportointi
5.1 Raportoinnin periaatteet
Säännöllisen raportoinnin tarkoituksena on ylläpitää asiakkaan tietoisuutta sijoitustoiminnan
tuloksellisuudesta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä varainhoitajien suoriutumisesta ja kustannuksista.
5.2 Käytettävät vertailuindeksit
Varainhoidossa (mahdolliset ulkoiset varainhoitajat, itse hoidettu osuus sekä varainhoidon kokonaisuus)
saavutettua tuottoa ja riskitasoa suhteessa relevanttiin vertailuindeksiin ja suhteessa mahdollisiin muihin
varainhoitajiin verrataan vähintään vuosittain. Tulosten ja riskien arvioinnissa keskitytään pitkän aikavälin
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havaintoihin Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan hautainhoitorahaston Sijoitusstrategian mukaisesti.
Käytettävän vertailuindeksin sisältö laaditaan koko varainhoidolle, yksittäisille varainhoitajille tai yksittäisille
varainhoitoratkaisuille yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan tai varainhoitajan kanssa, jotta käytettävä
vertailuindeksi(-t) kuvastaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti varainhoidon kokonaisuuden ja yksittäisten
varainhoitajien tai varainhoitoratkaisujen saavuttamia tuloksia.
5.3 Varainhoitajien raportointitiheys
Ulkopuolisilta varainhoitajilta vaaditaan raportti kolmen (3) kuukauden välein sijoitustoiminnan
tuloksellisuudesta, riskeistä ja omistuksista. Varainhoitajan tulee olla käytettävissä esimerkiksi
kirkkoneuvoston kokouksissa kertomaan varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuuden odotuksista sekä
tavoitettavissa päivittäin. Lisäksi puolueeton arvioija antaa oman raporttinsa määräajoin.
5.4 Ulkopuoliset asiantuntijat
Seurakunnalla on mahdollisuus tarvittaessa käyttää sijoitustoiminnan seurannassa ja arvioinnissa
ulkopuolisia ammattilaisia, joiden tehtävänä on varmistaa seurakunnan sijoitustoiminnan järjestäminen
tehokkaasti sekä arvioida riskejä varainhoitajista riippumattomasti.
5.5 Sijoitusstrategian päivitystiheys
Kemin seurakunta tarkistaa Sijoitusstrategian sisällön neljän vuoden välein. Tällä pyritään turvaamaan, että
Sijoitusstrategia on ajantasainen suhteessa vallitsevaan markkinatilanteeseen ja Kemin seurakunnan ja
Kemin seurakunnan Hautainhoitorahaston omaisuuteen sekä niiden sijoitustoiminnan tarkoitukseen.
6

Vastuut ja valtuudet
6.1 Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto vastaa erityisesti seuraavista päätöksistä:
1. Sijoitustoiminnan kokonaishallintaan liittyvät kysymykset
2. Sijoitusstrategian päivittäminen vastaamaan vallitsevaa taloustilannetta ja markkinaympäristöä
3. Sijoitustoiminnan riskien valvonta
4. Sijoitusstrategian hyväksyminen
6.2 Talousjohtaja
Talousjohtaja vastaa erityisesti seuraavista:
1. Neuvoston päätösten toimeenpaneminen
2. Varainhoitajan ja omaisuudenhoitomallin valinta ja arviointi
3. Neuvoston hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesta sijoitustoiminnan järjestämisestä
4. Sijoitustuloksen ja varainhoidon kehityksen seuraaminen
5. Sijoitustuloksen raportointi kirkkoneuvostolle neljännesvuosittain
6. Varainhoitoon liittyvien sopimusten ylläpitäminen ja uusiminen
7. Sijoitussalkun riittävän likviditeetin turvaaminen Kemin seurakunnan ja Kemin seurakunnan
hautainhoitorahaston toiminnan tarpeisiin

Esitys taljo:

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan laatiman Kemin seurakunnan ja Kemin
seurakunnan hautainhoitorahaston sijoitusstrategian 2021 noudatettavaksi.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että varainhoitaja kutsutaan kirkkoneuvoston kokoukseen
esittelemään sijoitusstrategiaa ja asia päätetään siinä kokouksessa.
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5.
Mereen tuhkattujen muistomerkki / Kemin kaupungin lausuntopyyntö
Valtuutettu Teija Jestilä on tehnyt Kemin kaupungin valtuustossa Kemin
sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen, josta
Kemin kaupungin valtuusto pyytää lausuntoa Kemin seurakunnalta:
”Kemin kaupunki
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus

§ 123
§ 477

OTE
14.12.2020
21.12.2020

Valtuutettu Teija Jestilän ja yhdeksän muun valtuutetun aloite mereen
tuhkattujen muistomerkistä
502/12.03.01/2020
Kaupunginvaltuusto 14.12.2020 § 123
Valtuutettu Teija Jestilä esitti seuraavan aloitteen:
Kemin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Valtuustoaloite
Mereen tuhkattujen muistomerkki
Kemissä Kojukallion saaren edustalla on mereen tuhkattavien alue.
Esitämme,
että mereen tuhkatuille tehtäisiin muistomerkki
tarkoituksenmukaiseen paikkaan.
Kemissä 12.12 2020
Teija Jestilä
Päätös KV 14.12.2020:
Aloite lähetettiin kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä
varten.
Kaupunginhallitus 21.12.2020 § 477
Ehdotus vs. KJ Vilén:
Kaupunginhallitus pyytää asiasta yhteisen lausunnon tekniseltä
toimelta ja Kemin seurakunnalta.
Päätös KH 21.12.2020:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.”
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Samasta asiasta on tehty valtuustoaloite myös Kemin seurakunnassa ja asiaan
liittyen talousjohtaja on syksyllä 2020 sähköpostitse tiedustellut muistopaaden
mahdollista sijoituspaikkaa Mika Grönvallilta Kemin kaupungin sisäsataman
alueelle.
Esitys taljo:

Lausuntonaan Kemin seurakunta päättää, että se yhtyy Kemin kaupungin
valtuustossa tehtyyn aloitteeseen ja voi olla omalta osaltaan mukana hankkeen
toteuttamisessa.
Samalla Kemin seurakunta esittää muistopaaden sijoituspaikaksi Hahtisaaren
rannassa olevaa aukiota, jossa sijaitsee Majakka-teräsveistos.

Päätös:

Lausuntonaan kirkkoneuvosto päätti, että Kemin seurakunta yhtyy Kemin
kaupunginvaltuustossa tehtyyn aloitteeseen ja voi olla omalta osaltaan mukana
hankkeen toteuttamisessa.
Kemin seurakunta ei ota kantaa tässä vaiheessa mahdollisen muistomerkin
sijoituspaikkaan, mutta esittää Kemin kaupungille, että muistomerkin
sijoituspaikkaa selvitetään yhteistyössä.
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6.
Päällikkökokousten 1-2/2021 päätökset

1. Kokemuslisä
2. Vs. seurakuntapastori Syngelmä Roope
3. Sovittiin kirkkoneuvoston kokousaikoja
4. Virastopalaveri
5. Tietosuojavastaavan palvelut
6. Virtuaaliurut
7. Oulun aluekeskusrekisteriin liittyminen
8. Saarenottan vuokraaminen
9. Kiinteistökierros
10. Lähetyssanomat
11. Lounais-Lappi -lehti
Päällikkökokousten pöytäkirjat on nähtävillä kokouksessa.
Esitys taljo:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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7.
Kokousajat

Kirkkoneuvosto
25.3.2021
22.4.2021
20.5.2021
Kirkkovaltuusto
6.5.2021
Esitys khra:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.
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8.
Muut asiat
1. Koronavuoden kertausta
Kirkkoherra kertoi, miten koronatilanne on vaikuttanut seurakunnan toimintaan
ja miten toimintaa on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen.
Koronaepidemian alussa perustettu varautumisryhmä on ohjannut toimintaa
koko epidemian ajan ja tehnyt päätökset rajoituksista. Varautumisryhmän
jäseninä ovat kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi työnjohtaja Sanna Määttä,
johtava diakoniatyöntekijä Teija Jestilä sekä taloussihteeri Ulla Koskela.
Uusia aiempaa toimintaa korvaavia tapahtumia aloitetaan kevätkaudella mm.
kuvakävelyt ja aamurukouspiiri teamsissa. Ehtoolliselle on järjestetty
mahdollisuus osallistua ennakkoilmoittautumisella.

2. Lähetyssanomat
Merkittiin, että kirkkoneuvostolle jaettiin Lähetyssanomat 1/2021. Muille
kirkkovaltuutetuille lehti lähetetään postitse.
Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tulee uusi Suomen Lähetysseuran nimikkolähettisopimus hyväksyttäväksi.
3. Tilinpäätös
Talousjohtaja antoi ennakkotiedon tilinpäätöksestä, joka tulee olemaan n. 68.500
euroa ylijäämäinen. Säästöjä on saatu toiminnan kuluista ja henkilöstömenoista.
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9.
Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusohjeet
Kokouksesta tehty ja allekirjoitettu pöytäkirja valitusosoituksineen laitetaan
nähtäville taloustoimistoon ja keminseurakunta.fi-sivuille 17.2.–3.3.2021.
Ilmoitus nähtävillä olosta laitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle
12.2.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
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: 1,2, 5,6,7,8,9
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: 3,4
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
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:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset
kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
150 000 € (rakennusurakat);
400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kemin kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkopuistokatu 11, Kemi
Postiosoite: Kirkkopuistokatu 11, 94100 KEMI
Sähköposti: kemin.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
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.
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