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Aika
Paikka

Ke 27.4.2022 klo 17.05 – 18.08
Sebastoksen toimitila

Läsnä

Aro Ville
Jääskeläinen Tapani
Korja Katja
Nevanlinna Jaakko
Pesonen Anna
Pirttimäki Raili
Tiri Mirja
Mäkinen Mimosa
Kyyrö Anna

Poissa

(varajäsen, Nina Cross tilalla)

puh.joht.
sihteeri

Ala-Reinikka Tapani
Cross Nina
Kalmari Reino
Ngyoku Vincent
Sario Tarja
Vähäsarja Petri

30
Kokouksen avaus
Kirkkoherra, puheenjohtaja Mimosa Mäkinen avasi kokouksen.
31
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetty seurakuntaneuvoston jäsenille 21.4.2022. Kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska jäsenistä oli
läsnä 8 / 13. Lisäksi todettiin, että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on
seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 21.4.2022 – 19.5.2022. Tarkastettu
pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa 5.5.2022 – 19.5.2022,
paitsi kohtien 36-39 ja 41 nähtävillä oloaika 28.4.– 12.5.2022.
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32
Pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Pirttimäki ja Ville Aro. He toimivat myös
tarvittaessa ääntenlaskijoina.
33
Esityslista
Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaan. Muissa asioissa päätettiin käsitellä Petri
Vähäsarjan ero luottamustoimesta.

34
Ilmoitusasiat
- Kirkkohallituksen yleiskirjeet 12-14/2022 ja Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
3-4/2022
- Kirkkohallituksen kuukausitilastointiraportti
-Khra Mimosa Mäkinen on 2.-6.5.2022 kirkolliskokouksessa, vs. kirkkoherrana
tuolloin Anna-Kaisa Tuomi.
- Luottamushenkilöitä pyydetään toimittamaan taloustoimistoon vuoden 2022
verokortit kokouspalkkioita varten.
Päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

35
Espoon aluekeskusrekisterin kuulumiset
Espoon aluekeskusrekisteri hoitaa Kauniaisten suomalaisen seurakunnan rekisteriasiat ja
kirkonkirjojen pidon. Hallintopäällikkö Sari Anetjärvi on lähettänyt seuraavan
tilannekatsauksen aluekeskusrekisterin toiminnasta:
”Espoon aluekeskusrekisterin näillä näkymin lopullinen jäsenpohja on helmikuun 2022
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tilastotietojen mukaan vajaa 267 000.
Aluekeskusrekisteriin ovat liittyneet ja liittymässä vuoden 2022 aikana:
1.2. Kirkkonummen suomalainen seurakunta
1.2. Kyrkslätts svenska församling
1.3. Raaseporin suomalainen seurakunta
1.3. Karis-Pojo svenska församling
1.4. Inkoon seurakunta
Vuoden 2022 alussa rekrytoitujen kahden uuden palvelusihteerin myötä
aluekeskusrekisterin henkilöstömäärä on nyt rekisteripalvelupäällikön lisäksi 16 rekisterija palvelusihteeriä. Tämän lisäksi maaliskuusta elokuun loppuun on otettu yksi työntekijä
lomia paikkaamaan. Tämän vuoden aikana alkanee selvitä, mikä resurssitarve tulee
pidemmällä tähtäimellä olemaan.
Valtakunnallisten virkatodistusten tilausten jono on laskenut pisimmillään olleesta lähes
23 viikosta noin 14 ja puoleen viikkoon. Omien resurssien vahvistumisen lisäksi olemme
saaneet tammikuun loppuun asti suurta apua Kokkolan aluekeskusrekisteristä ja sen
jälkeen Kuopion aluekeskusrekisteristä, sekä koko ajan myös Ylä-Savon
aluekeskusrekisteristä. Myös Vantaan aluekeskusrekisteri on ottanut kasan tilauksia
tehtäväkseen. Olemme myös tarkoin selvittämässä, onko työtapojemme ja
työvaiheidemme sujuvuudessa parantamisen varaa verrattuna muihin
aluekeskusrekistereihin.
Viime vuoden mukainen aluekeskusrekisterimaksu per seurakunnan jäsen on 2,41 euroa.
Kulut olivat yhteensä runsas 712 000 ja tuotot runsas 163 000. Niin ollen tänä vuonna
joudutaan takautuvasti perimään viime vuonna laskutetun 1,95 euron ylittävältä osalta
maksua myös viime vuodelta. Jatkossa tuloja pitäisi tulla selvästi viime vuotta enemmän,
kun valtakunnallisten sukuselvitysten tuottaminen saadaan täysipainoisesti käyntiin.”
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto päättää merkitä tiedoksi Espoon aluekeskusrekisterin kuulumiset.
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Päätös: Seurakuntaneuvoston päätti esityksen mukaan.
36
Seurakuntavaalien vaalilautakunnan valitseminen
Tänä vuonna järjestettävien seurakuntavaalien toteuttaminen on vuoden 2022 yhteinen
painopiste seurakunnassamme. Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022.
Ennakkoäänestyksen ajankohta on 8.-12.11.2022. Seurakuntayhtymään kuuluvissa
seurakunnissa valitaan yhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien
seurakuntien seurakuntaneuvoston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi
samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa.
Edelliset seurakuntavaalit toteutettiin vuonna 2018. Tuolloin kiinnostus seurakuntavaaleja
kohtaan laski valtakunnallisesti edellisiin vaaleihin verrattuna, ehdokasasettelu oli
vaisumpaa ja äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista. Lasku korreloi kokonaiskirkon
jäsenkehityksen ja päätöksentekokulttuurin haastavuuden kanssa. Seurakuntavaalien
valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4 % (vuonna 2014 15,5, %). Kauniaisten
äänestysprosentti oli 17,4 % (vuonna 2014 20,9 %). Kuitenkin Kauniaisissa oli aiempien
vaalien tapaan pääkaupunkiseudun korkein äänestysprosentti.
Seurakunnan tulevaisuuden ja seurakuntalaisten osallisuuden näkökulmasta
seurakuntavaalien onnistunut toteuttaminen on merkittävä tavoite. Vaalien suunnittelu ja
toteuttaminen, sekä niistä viestiminen tulee olemaan haastava projekti, joka vaatii niin
seurakuntalaisten kuin työntekijöiden yhteistä panosta. Tavoitteena on, että vaalit
herättävät kiinnostusta seurakunnan yhteisistä asioista, sekä suurta äänestysaktiivisuutta
seurakunnan jäsenissä.
Seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa seurakuntaneuvosto (KL 23:19). Vaalilautakunta tulee asettaa
31.5.2022 mennessä (KVJ 2:4,1). Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan
(KL 23:19). Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on
vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi. Seurakuntaneuvosto nimeää
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vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan
varapuheenjohtajan (KVJ 2:4,1).
Vaalilautakuntaan ja keskusvaalitoimikuntaan tulisi pyrkiä nimeämään jäseniä siten, että
toimielimessä olisi sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 prosenttia (KL 23:8).
Vaalilautakunta vastaa seurakuntavaaleissa seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:
1) Valmistavat tehtävät vaaleja varten
2) Äänioikeutettujen luetteloon liittyvät tehtävät
3) Valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja ehdokaslistojen laadinta
4) Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen toimittaminen
5) Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely
6) Varsinaisen vaalipäivän äänestyksen toimittaminen
7) Ääntenlaskenta ja vaalin tuloksen vahvistaminen
8) Vaalien jälkitoimenpiteet
Vaalilautakunnan jäsenet ovat luottamushenkilöitä, joihin sovelletaan luottamushenkilön
vaalikelpoisuutta koskevia säännöksiä, myös seurakunnan jäsenyyden osalta. Kirkkoherra
ei voi olla vaalilautakunnan jäsen, jos hän ei ole seurakunnan jäsen (KL 23:2 §). Näin ollen
kirkkoherra Mimosa Mäkinen ei voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä, mutta on
käytettävissä vaalilautakunnan tukena asiantuntijan roolissa.
Kirkon vaalijärjestyksen mukaan valitsijayhdistyksen asiamies tai hänen varamiehensä
eivät voi olla vaalilautakunnan jäseniä (KVJ 15 §).
Kirkon vaalisäännöksissä ei ole nimenomaista säännöstä siitä, etteikö vaalilautakunnan
jäsen voisi olla valitsijayhdistyksen perustajajäsen. Valitsijayhdistyksen asiamies tai tämän
varamies hän ei kuitenkaan voi olla. Ei ole suositeltavaa, että vaalilautakunnan jäsen olisi
myös valitsijayhdistyksen perustajajäsen, koska siitä aiheutuisi käytännön ongelmia
vaalilautakunnan toiminnalle. Tällainen henkilö olisi kaksoisroolinsa vuoksi esteellinen
lähes kaikessa vaalilautakunnan päätöksenteossa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto
•päättää valita vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja vähintään neljä muuta jäsentä.
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Valinnassa on huomioitava KL 23:8 § vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
•päättää valita vaalilautakuntaan vähintään yhtä monta varajäsentä kuin on varsinaisia
jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, missä he tulevat varsinaisten
jäsenten sijaan. Valinnassa on huomioitava KL 23:8 § vaatimus siitä, että toimielimeen
valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
•tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan puheenjohtajaksi
Markku Rähmösen sekä vaalilautakunnan jäseniksi seuraavat:
•
•
•
•
•
•

Ansa Harju
Kari Huoponen
Kirsi Sell
Irmeli Valkonen
Arto Kivisaari
Markku Rähmönen

Seurakuntaneuvosto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan varajäseniksi seuraavat, jotka
kutsutaan seuraavassa järjestyksessä varsinaisten jäsenten sijaan:
•
•
•
•
•
•

Kalervo Karppinen
Taina Oksanen
Jaakko Raulamo
Pekka Oksanen
Mirja Tiri
Tapani Jääskeläinen

Lisäksi seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti kutsua vaalilautakuntaan asiantuntijaksi
kirkkoherra Mimosa Mäkisen.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin kokouksessa asian käsittelyn jälkeen.

___________________________________________________________________
puh.joht.

tark.

otteen todistaa

________

_________ _________

_____________

6

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN
SEURAKUNTA
SEURAKUNTANEUVOSTO

PÖYTÄKIRJA 3/2022
27.4.2022

37
Seurakuntavaalien kuulutusten julkaisukanavan päättäminen
Toinen seurakuntavaaleihin liittyvä päätettävä asia liittyy kuulutusten julkaisemiseen.
Seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset julkaistaan seurakunnan ilmoitustaululla. Lisäksi
kuulutus tai ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan lehdessä. Kuulutus tai ilmoitus
kuulutuksesta on julkaistava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallis- tai
seurakuntalehdessä (KJ 23:2).
Seurakuntaneuvosto päättää, missä lehdessä julkaistavaksi säädetyt kuulutukset tai
ilmoitukset julkaistaan. Edellisissä seurakuntavaaleissa julkaisukanavana on toiminut
pääkaupunkiseudun yhteinen media, Kirkko ja kaupunki -seurakuntalehti, jonka kanssa on
tehty vakiintunutta vaaliyhteistyötä. Kirkkoherra esittää, että tätä vakiintunutta käytäntöä
ja sujuvaa yhteistyötä jatketaan, ja kuulutukset julkaistaisiin Kirkko ja kaupunki –
seurakuntalehdessä.
Vaalien valtakunnalliset verkkosivut www.seurakuntavaalit.fi sekä Kauniaisten
suomalaisen seurakunnan kotisivujen vaalisivu on avattu maaliskuun alussa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto
•päättää, että vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset sekä ehdokaslistojen
yhdistelmät julkaistaan Kirkko ja kaupunki –seurakuntalehdessä.
•tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan. Tämä pöytäkirjan kohta
tarkastettiin kokouksessa asian käsittelyn jälkeen.

38
Vuoden 2022 kansainvälisen diakonian talousarvioavustuksen myöntäminen ja
avustusperiaatteiden päivittäminen
Kauniaisten seurakuntayhtymän kansainvälisen diakonian talousarvioavustusten
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määräraha on yhteistalouden talousarviossa, mutta seurakuntien seurakuntaneuvostot
päättävät sen kohteista. Talousarvioavustuksiin on varattu 3 % arvioidusta
kirkollisverotuotosta.
Kansainvälisen diakonian avustuksia jaettaessa käytetään jakoperusteena vahvistetun
tilikauden seurakuntien jäsenmäärää, eli 1.1.2021 jäsenmäärää. Jäsenmäärä 1.1.2021 oli
6821, suomalainen seurakunta 4419 (64,8 %) jäsentä ja svenska församling (35,2 %) 2 402
jäsentä. Siten kokonaisavustusmäärärahasta
71 700 € (TA2021 68 900 €) annetaan suomalaisen seurakunnan jaettavaksi 64,8 % eli 46
462 € ja svenska församlingenin jaettavaksi 35,2 % eli 25 238 €.
Kirkkoherra on laatinut vuosittain ehdotuksen määrärahan jakamisesta
seurakuntaneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti (Kansainvälisen diakonian
talousarviomäärärahan myöntämisen periaatteet Kauniaisten suomalaisessa
seurakunnassa, hyväksytty seurakuntaneuvostossa 20.8.2019). Kirkkoherra on päivittänyt
dokumentin vastaamaan hyväksytyn palvelusopimuksen ja talousarvion tietoja. Päivitetty
dokumentti liitteenä 1.
Kirkkoherra on laatinut vuoden 2022 ehdotuksen seurakuntaneuvoston hyväksymien
periaatteiden mukaisesti. Liitteenä on ehdotus vuoden 2022 kansainvälisen diakonian
talousarviomäärärahan myöntämisestä (liite 2).
Tänä vuonna avustusten myöntämisessä on nostettu esiin Ukrainassa käytävän sodan
uhrien tukeminen. Sota Ukrainassa on ajanut valtavan määrän ihmisiä pakolaisiksi.
Miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan ja tarvitsevat kiireesti ruokaapua ja perustarvikkeita. Sodan uhrien auttaminen, lähimmäisenrakkauden ja
vieraanvaraisuuden osoittaminen on rauhan puolesta rukoilemisen ohella kirkkojen,
seurakuntien ja kristittyjen ydintehtävä.
Nopein, helpoin ja vaikuttavin tapa auttaa tässä vaiheessa on lahjoittaa rahaa
kansainvälisille järjestöille, jotka pystyvät ammatillisesti organisoituun humanitaarisen
apuun ja joilla jo on valmiit auttamisverkostot kriisialueilla.
Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on käynnistänyt hätäapukeräyksen Ukrainan sodasta
kärsiville. KUA:n kumppanijärjestö HIA (Hungarian Interchurch Aid) on aloittanut
hätäavun toimittamisen Länsi-Ukrainassa. HIA on myös valmistautunut tukemaan alueelta
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pakenevia ihmisiä.
Kirkon ulkomaanavun kautta tarjotaan tukea konfliktia pakeneville, erityisesti kaikkein
heikoimmassa asemassa oleville ja apua eniten tarvitseville. Käytännössä annettava apu
on esimerkiksi vettä, ruokaa, saippuaa ja muita perustarvikkeita. Lasten koulunkäynnin
jatkuminen kriisin keskellä pyritään turvaamaan.
Kirkon Ulkomaanavun työ on kansainvälistä diakoniaa. KUA:n kotimaan tärkein
sidosryhmä on evankelis-luterilainen kirkko. KUA on siis seurakuntien luonteva ja
luotettava yhteistyökumppani hätäapukeräysten organisoinnissa. Kauniaisten
seurakunnat osallistuvat osaltaan Ukrainan sodan uhrien tukemiseen. Lahjoituksen ohella
seurakunnat järjestävät rukoushetkiä rauhan puolesta, keräystapahtumia ja tukevat
paikallisesti Ukrainan sodan seurauksista kärsiviä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto
•hyväksyy päivitetyn Kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan myöntämisen
periaatteet Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa -dokumentin (liite 1).
•päättää vuoden 2022 kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan myöntämisestä
ehdotuksen mukaisesti (liite 2).
•tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Kirkkoherra teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösesityksen :
Seurakuntaneuvosto
*hyväksyy päivitetyn Kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan myöntämisen
periaatteet Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa -dokumentin (liite 1).
* päättää vuoden 2022 kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahan myöntämisestä
liitteen 2 mukaisesti, paitsi Hatsinan ystävyysseurakunnalle esitetyn 3000 € osalta.
Hatsinan seurakunnalle ehdotettu tuki 3000 € palautetaan valmisteluun ja
seurakuntaneuvosto päättää asiasta myöhemmin vuoden 2022 aikana. Muut avustukset
päätettiin liitteen 2 esityksen mukaisesti.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti em. muutetun päätösesityksen mukaisesti.
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Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin kokouksessa asian käsittelyn jälkeen.
39
Kauniaisten kirkon korjaustoimet ja seurakuntien väistötilat remontin aikana
Kauniaisten kirkon korjaustoimet toteutetaan vuoden 2022 aikana. Kirkko on suljettu
19.4.2022 remonttia varten ja kirkon arvioidaan olevan käytettävissä jumalanpalveluksia
varten taas lokakuun 2022 lopussa.
Kauniaisten seurakuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut remontin aikaisia väistötiloja
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Grankulla svenska församlingenin toimintaa
varten. Toiseen Kauniaisten seurakuntayhtymän toimitilaan, eli Sebastoksen kappeliin ja
toimitilaan, siirretään mahdollisimman paljon suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan
viikkotoimintaa, pienimuotoisia hartauksia, jumalanpalveluksia sekä kirkollisia toimituksia.
Suomalaisen seurakunnan pääjumalanpalveluksiin, hautaan siunaamisiin ja suurempiin
tapahtumiin kappeli on kuitenkin liian pieni.
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan että Grankulla svenska församlingenin messut,
jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset oli tarkoitus pitää pääsääntöisesti Kauniaisten
Uudessa Paviljongissa Kauniaisten kirkon remontin aikana. Seurakuntaneuvosto päätti
asiasta 9.2.2022 ja Espoon hiippakunnan tuomiokapituli päätti hyväksyä Uuden Paviljongin
ehtoollisenviettopaikaksi 10.3.2022 tuomiokapitulin istunnossa.
Suunnitelma kuitenkin muuttui muutamaa viikkoa ennen remontin alkua. Saimme silloin
ilmoituksen siitä, että myös Uuteen Paviljonkiin tulee kesällä remontti, jonka vuoksi se
olisi poissa käytöstä kuuden viikon ajan. Tämä olisi tarkoittanut seurakuntien
jumalanpalveluselämän hajaantumista useisiin eri paikkoihin väistön aikana.
Seurakuntalaisten osallistumisen kannalta tämä jumalanpalveluselämän pirstaloituminen
eri paikkoihin olisi ollut huono vaihtoehto, lisäksi toinen ehdotettu väistötila olisi ollut
saavutettavuuden kannalta haasteellinen.
Tästä syystä johtoryhmä kävi pikaisia neuvotteluja sekä Kauniaisten ruotsinkielisen
metodistiseurakunnan että Raamattuopiston kanssa korvaavan väistötilan löytämiseksi.
Lopulta päädyttiin ratkaisuun, että Grankulla svenska församling toimittaa seurakuntansa
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messut ja jumalanpalvelukset pääsääntöisesti Sebastoksen kappelissa klo 12 ja Kauniaisten
suomalainen seurakunta toimittaa seurakuntansa messut ja jumalanpalvelukset
pääsääntöisesti Kauniaisten ruotsinkielisen metodistiseurakunnan Betlehem-kirkossa.
Kummankin seurakunnan kirkollisia toimituksia järjestetään sekä Sebastoksen kappelissa
että metodistiseurakunnan Betlehem-kirkossa.
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan osalta tämä väistösuunnitelman muutos tarkoittaa
muutosta myös jumalanpalvelusaikaan: messut alkavat väistön aikana sunnuntaisin ja
pyhäpäivinä klo 13.
Kirkkojärjestyksessä säädetään jumalanpalveluselämän toteuttamisesta KJ 2:3 §:
Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10. Jos on perusteltu syy aloittaa
jumalanpalvelus jatkuvasti muuhun aikaan, asiasta päättää kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
Pykälän sanamuoto ”jatkuvasti” viittaa pysyvään ratkaisuun tai tilanteeseen, jossa ei ole
kyse väliaikaisesta tai tilapäisestä järjestelystä. Kirkon remontista johtuva muutos on
nimenomaan väliaikainen ja mahdollisimman lyhytkestoinen poikkeus. Näin ollen asia ei
edellytä alistettavan päätöksen tekemistä, mutta väistösuunnitelman ja
jumalanpalvelusajan muutos lähetetään tiedoksi Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin.
Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomen metodistikirkolla sekä Finlands svenska
metodistkyrkanilla on ekumeeninen sopimus. Sopijapuolet kutsuvat toisiaan
osallistumaan toistensa kirkolliseen elämään ja pyrkivät edistämään keskinäistä
yhteyttään eri keinoin. Kauniaisten kirkon remontin väistösuunnitelmaan liittyvä yhteistyö
on yksi konkreettinen, hieno esimerkki siitä, miten kirkkojen välinen yhteistyö voi
paikallistasolla toteutua.
Kirkkoherra esittää, että seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä Grankulla svenska
metodistförsamlingenin kirkon (Betlehemskyrkan) Kauniaisten suomalaisen seurakunnan
väistötilaksi, sekä ehtoollisjumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten viettopaikaksi
kirkon remontin ajalle ja antaa päätöksen tiedoksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto
•päättää hyväksyä Grankulla svenska metodistförsamlingenin kirkon
(Betlehemskyrkan) Kauniaisten suomalaisen seurakunnan väistötilaksi, sekä
ehtoollisjumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten viettopaikaksi kirkon remontin
ajalle.
•antaa päätöksen tiedoksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille.
•tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan. Tämä pöytäkirjan kohta
tarkastettiin kokouksessa asian käsittelyn jälkeen.

40
Kirkkoherran päätösluettelo 24.3. – 27.4.2022
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto merkitsee päätöspöytäkirjan tiedoksi.
Päätös: Seurakuntaneuvosto merkitsi päätöspöytäkirjan tiedoksi.

41
Mahdolliset muut asiat
Petri Vähäsarjan ero seurakuntaneuvoston jäsenyydestä
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston varsinainen jäsen
Petri Vähäsarja pyytää eroa seurakuntaneuvoston jäsenyydestä 27.4.2022
päivätyllä sähköpostillaan henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on
vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Kirkkolain 23
luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Kirkkolain 23 luvun 4 §:n
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mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka
jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle
myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan
luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun
luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi
luottamushenkilö.
Kirkkoherra esittää, että seurakuntaneuvosto myöntää Petri Vähäsarjalle eron
seurakuntaneuvoston jäsenyydestä hänen pyyntönsä mukaisesti ja kutsuu hänen
tilalleen seurakuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Tapani Jääskeläinen,
Kaikkien kirkko -valitsijayhdistyksen varajäsenen seurakuntaneuvoston osalta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Seurakuntaneuvosto
• myöntää Petri Vähäsarjalle eron Kauniaisten suomalaisen seurakunnan
seurakuntaneuvoston jäsenyydestä 27.4.2022 alkaen.
• päättää kutsua Petri Vähäsarjan tilalle Kauniaisten suomalaisen seurakunnan
seurakuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Tapani Jääskeläinen
*tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa
Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti esityksen mukaan. Pöytäkirjankohta tarkastettiin
asian käsittelyn jälkeen.
42
Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous on Sebastoksen toimitilassa maanantaina 22.8.2022 klo 17.
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43
Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen. Pöytäkirjaan liitetään KL 24 luvun
mukainen valitusosoitus oikaisuvaatimusohjeineen.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston puolesta
Kauniaisissa 27.4.2022

Mimosa Mäkinen
puheenjohtaja

Anna Kyyrö
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Valittuina tarkastamaan edellä olevan pöytäkirjan olemme suorittamassamme
tarkastuksessa todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi ja yhtäpitäväksi kokouksessa
tehtyjen päätösten kanssa.

Raili Pirttimäki

Ville Aro

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 21.4. –
19.5.2022. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä seurakuntatoimistossa 5.5. – 19.5.
2022, paitsi kohtien 36-39 ja 41 nähtävillä oloaika 28.4.– 12.5.2022.

Kauniainen 20.5.2022

Mimosa Mäkinen, kirkkoherra
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27.4.2022 kokouspäivä kokouksen pykälät 30-43

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
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valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 30,34,35,42

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: 31,32,33,36,37,38,39,40,41,43

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
1. 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).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista
viran toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka
koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. 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).
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
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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:
2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pöytäkirjan pykälät: 31,32,33,36,37,38,39,40,41,43
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Kauniaisten suomalainen seurakunta / seurakuntaneuvosto
Käyntiosoite: Kavallintie 3, 02700 Kauniainen
Postiosoite: PL 4, 02701 Kauniainen
Sähköposti: kauniaisten.suom.srk@evl.fi
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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.

3

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132–135
§). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:
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Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin
katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
–
–
–
–

oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
4

VALITUSOSOITUS

a)

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki (em. on väistötila n. 2023-2024 asti).
(Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki)
Postiosoite: sama kuin käyntiosoite
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sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälä:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 02770 Espoo
Postiosoite: PL 203, 02771 Espoo
Sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
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Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika 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.

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan
päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa
hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä
päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
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ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu
hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1)
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin
hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun
kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai
kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo
ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

5

VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET
VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
-valittajan nimi ja yhteystiedot
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-postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää
-sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
-vaatimusten perustelut
-mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa
ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–
–
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä
tarkoitetuissa tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 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.
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Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2
§:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018)
1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 270 € ja markkinaoikeudessa
2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos hankinnan arvo on
vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

___________________________________________________________________________
puh.joht.
pöytäkirj.tark.
otteen todistaa
_________

_________

_________

____________

