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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 25.5.2022 klo 16.30.

KOKOUSPAIKKA

Isopappila

LÄSNÄ JÄSENET:
Pitkänen Jorma

puheenjohtaja, kirkkoherra

Arhenius Päivi

jäsen estynyt, varalla Mäkinen Eeva

Hakala Pekka

jäsen estynyt, varalla Mäensivu Raija

Immonen Anna-Kaisa

jäsen estynyt, varalla Ollilainen Jaana

Järvenpää Keijo

jäsen

Korhonen Kirsti

jäsen

Mäkipää Eelis

jäsen, varapj

Nordfors Hannele

jäsen estynyt

Uusitalo Heikki

jäsen

POISSA:
Norokorpi Eero
Ilottu Ari

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, estynyt
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, estynyt

Käsiteltävät asiat: § 49 - 66
ALLEKIRJOITUKSET:
Pitkänen Jorma
Puheenjohtaja

Korhonen Kirsti
Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä
____________/____________2022

____________/____________2022

___________________

___________________

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO:
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.5.-8.6.2022
Todistaa:

Ilmoitustaulun hoitaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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49 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KJ 9:1 §: Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Kn 10 §/99: Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.
KL 7:4 §: Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaan. Todettiin lisäksi, että Karolina Puuskan ollessa estyneenä, Kirsti Korhonen toimii kokouksen sihteerinä.

50 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Kn ohjesääntö 6 §: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Valitaan Järvenpää Keijo ja Korhonen Kirsti pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat myös
ääntenlaskijoina.
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Keijo Järvenpää ja Heikki Uusitalo.

51 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:
Lisättiin 62§; Uusi nimikkokohde, jolloin kokous käsitteli näin ollen pöytäkirjan pykälät §
49-66 ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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52 § TARKASTETUN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 14 päivää ajalla kirkkoherranvirastossa 26.5.-8.6.2022. Ilmoitus nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla.

PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaisesti.

53 § KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LAILLISUUSVALVONTA
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto varmistaa kirkkovaltuuston edellisessä kokouksessa 30.4.2022 tekemien
päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden. (Liite 1 ).
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaisesti.

54 § EDELLISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN LÄPIKÄYMINEN
PÄÄTÖSEHDOTUS:
Kirkkoneuvosto käy läpi edellisen kirkkoneuvoston kokouksen 5.4.2022 pöytäkirjan (Liite
2.)
PÄÄTÖS:
Ehdotuksen mukaisesti.

55 § DIAKONIATYÖN AJANKOHTAISIA KYSYMYKSIÄ
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Diakonian viranhaltijat Johanna Graeffe ja Pirjo Järvinen kertovat diakoniatyön ajankohtaisista asioista. Käydään keskustelu alustuksen pohjalta.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä keskustelun tiedoksi.

PÄÄTÖS:
Merkitään keskustelu tiedoksi.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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56 § NUORISOTYÖNOHJAAJA TUOMAS UKKOSEN VIRKAVAPAUS
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Nuorisotyönohjaaja Tuomas Ukkonen on anonut palkatonta virkavapaata ajalle 1.8. 2022 –
31.7. 2023. Virkavapaan aikana hänen on tarkoitus työskennellä Hämeenkyrön Sillan varhaiskasvatuksen opettajana. Ukkonen on työskennellyt nykyisessä virassaan lähes 17
vuotta. Hän sanoo tarvitsevansa tauon työstään saadakseen virkistystä ja uusia voimia nykyiseen työhönsä.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Myönnetään Tuomas Ukkoselle virkavapautta 1.8. 2022 – 31.7. 2023 väliselle ajalle.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti myönnetään Tuomas Ukkoselle virkavapaus.

57 § NUORISOTYÖNOHJAAJA TUOMAS UKKOSEN SIJAISEN PALKKAAMINEN JA TYÖAIKA
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Nuorisotyön sijaisen palkkaaminen on asia, johon liittyy kahdenlaisia näkökulmia. Talouden
näkökulmasta on perusteltua pyrkiä supistamaan työntekijäkuluja silloin kun siihen on mahdollisuus, ennen kaikkea pitkällä tähtäimellä. Sijaisenpalkkaamatta jättäminen antaisi mahdollisuuden säästää työntekijäkuluja. On myös mahdollista avata sijaisuus esimerkiksi 80 % työajalla, mikä toisi vuodessa n. 10 000 euron säästön.
Toinen näkökulma on työn jatkamisen ja kehittämisen näkökulma. Kasvatuksen tiimissä on
nähty varhaisnuorisotyö tärkeänä työalueena, johon on syytä panostaa. Tästä syystä lähdettiin
kehittämään myös rippikoulua 13-vuotiaille. Hankkeen kaatumisen jälkeen tätä ikäluokkaa
on haluttu lähestyä muilla tavoin. Esim. määräaikaista nuorisotyönohjaajan virkaa hoitaneen
Anne-Maria Aholan työ on kantanut hyvää hedelmää. Hyvää alkua ei mielellään riskeeraisi
resursseja vähentämällä.
Seurakunnan ydintehtävän näkökulmasta palkkaamatta jättäminen olisi säästämistä väärässä
paikassa. Valinta on tehtävä sen välillä, palkataanko sijainen täydellä vai osittaisella työajalla.
Tämän päivän varhaisnuoret elävät monenlaisten haasteiden ja paineiden keskellä, jotka vaativat myös kasvattajilta entistä enemmän. Tällaisessa tilanteessa seurakunnan varhaisnuorityön resursseja ei pitäisi vähentää, vaikka säästötarpeetkin ovatkin ilmeisiä. Nyt kun seurakunnallisessa varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä on tehty uusia avauksia ja työlle on ollut kysyntää, pitäisin parhaana ratkaisuna sitä, että Tuomas Ukkoselle palkattaisiin kokoaikainen sijainen.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Palkataan Tuomas Ukkoselle sijainen 100% työajalla.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.

58 § NUORISOTYÖNOHJAAJAN SIJAISEN VALINTA
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Nuorisotyönohjaaja Tuomas Ukkonen on anonut palkatonta virkavapaata ajalle 1.8. 2022 –
31.7. 2023. Työn jatkumisen vuoksi on perusteltua palkata sijainen. Sijaisuus voidaan laittaa
joko julkiseen hakuun tai sitten sijaisuuteen voidaan kutsua henkilö, joka tunnetaan entuudestaan.
Teol. yo. Matti Loikas, joka toiminut seurakunnan kesäteologina useampanakin kesänä, on
ilmoittanut olevansa käytettävissä, jos hänet kutsutaan tehtävään. Matti on työskennellyt
vuoden 2021 Harjun seurakunnassa nuorisotyönohjaajan viransijaisena varhaisnuorisotyössä,
minkä lisäksi työ sisälsi rippikouluja sekä nuorisotyötä. Kasvatuksen tiimiä johtavan Johanna
Kivimäen mukaan Matti Loikas tunnetaan ja nauttii tiimin luottamusta.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Valitaan Matti Loikas hoitamaan nuorisotyönohjaajan sijaisuutta. Palkkaus ja edut koulutuksen ja virkaehtosopimuksen mukaan.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukainen.

59 § VAKUUTUSTEN KILPAILUTUS
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Hämeenkyrön seurakunnan vakuutukset on kilpailutettu. Tarjoukset saatiin kahdelta vakuutusyhtiöltä Pohjolalta ja nykyiseltä vakuutusyhtiöltä If:ltä. Molemmat tarjosivat pyydetyn kaltaisen vakuutuskokonaisuuden. Liitteenä on kilpailutuksen esittely (Liite 3.)
Pohjolan tarjous oli 5.375 euroa edullisempi vuositasolla. Muutos nykyisiin vakuutuskuluihin
on 13.000 euroa vuositasolla. Suurin syy merkittävästi edullisemmalle hinnalle on, että pitkän
ajan kuluessa indeksikorotukset ovat nostaneet hintoja, ja kilpailutilanteen myötä yhtiöt joutuvat laskemaan hinnoittelunsa uudelleen. Hämeenkyrön seurakunnan vakuutuksia ei ollut
kilpailutettu moneen vuoteen tätä aiemmin.
Mikäli kirkkoneuvosto valitsee Pohjolan uudeksi vakuutusyhtiöksi, omaisuusvakuutukset siirretään heti kun mahdollista ja työtapaturma siirretään siten, että se alkaa Pohjolassa 1.1.2023.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Valitaan Pohjola Hämeenkyrön seurakunnan vakuutusten toimittajaksi.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää valita Pohjolan Hämeenkyrön seurakunnan vakuutusyhtiöksi ja valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan vakuutusten siirtoon liittyvät toimenpiteet.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukainen.

60 § VAALILAUTAKUNNAN TÄYDENNYS
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
Kirkkovaltuuston kokouksessa 30.4. valittiin vaalilautakunta seurakuntavaaleja varten. Valituiksi tulivat Kirsi Parhankangas, pj. Ahti Leskinen Mauri Lepola Leila Rasi Kauko Autio. Varajäseniksi valittiin 1.Jaana Kilpi-Kiukainen 2.Keijo Järvenpää 3.Pirjo Turvala 4.Rauno Kortesoja.
Kokouksen esittelytekstissä todettiin: ”Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkolain mukaan 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 ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.”
Koska varajäseniä valittiin vain neljä, tulisi joukkoa lainoppineen asessorin mukaan täydentää
yhdellä.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto täydentää vaalilautakunnan kokoonpanoa valitsemalla vielä yhden varajäsenen vaalilautakuntaan.
PÄÄTÖS:
Esityksen mukainen.

61 § HAUTAPAIKAN LUOVUTTANEIDEN MUISTOMERKKI JA TALOUSARVIOMUUTOS
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
Hämeenkyrön seurakunnan Vanhalle hautausmaalle on suunniteltu hautapaikan luovuttaneiden muistomerkkiä (KN 31.8.2021 § 83). Valmistelutyöryhmässä ovat olleet mukana Anu
Mätäsniemi, Kirsti Korhonen ja Paula Ylivakeri.
Liitteenä (Liite 4) on työryhmän esitys muistomerkistä. Lisäksi liitteenä on (Liite 5) havainnekuva muistomerkistä.
Muistomerkin hankintaan on toteutettu kilpailutus, jonka perusteella Kiviliike Sairanen valitaan kiven toimittajaksi. Asennuksineen muistomerkki tulee maksamaan 7.475 euroa, sis
ALV.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Mikäli kirkkoneuvosto päättää hankkia Hautapaikan luovuttaneiden muistomerkin kuluvana
vuonna 2022, tästä tulee tehdä talousarviomuutos vuodelle 2022.
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoneuvosto päättää hankkia Hautapaikan luovuttaneiden muistomerkin liitteiden mukaisesti.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kuluvan vuoden 2022 talousarvioon tehdään 7.475 euron talousarviomuutos muistomerkin hankintaan.
PÄÄTÖS:
Päätös esityksen mukaisesta ja päätös koskee molemmilta hautausmailta hautapaikan luovuttaneita.

62 §

UUSI NIMIKKOKOHDE
ESITTELIJÄ: Kirkkoherra
ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS:
Hämeenkyrön seurakunnan nimikkolähetti Mika Laiho on päättänyt työnsä Lähetysyhdistys Kylväjällä.
Kylväjän aluekoordinaattori esitteli seurakunnalle kolme kohdetta vaihtoehdoiksi uudeksi
nimikkokohteeksi.
Asia on käsitelty aikuis-ja lähetystyön pajassa 24.3.2022.Esittelijä esittää pajan esitystä uudeksi nimikkokohteeksi:
Pakolaistyö eri kohdemaista tulleiden parissa, keskittyen Kreikkaan ja etu-Aasiaan.

PÄÄTÖS:
Esityksen mukaisesti.

63 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
ESITTELIJÄ: Talouspäällikkö
PÄÄTÖSESITYS:
Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätökset tuodaan kokoukseen tiedoksi ja todetaan, että siirto-oikeutta ei ole käytetty.
Kirkkoherran päätösnumerot: X - X / 2022
Talouspäällikön päätösnumerot: 6 - 8 / 2022

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvostolle tiedoksi tuotiin talouspäällikön viranhaltijapäätökset 6-8.

64 § MUUT ASIAT
-Vaalilautakunnan kokous 19.5.
-Viestinnän koulutusprojekti syksyllä 2022
-Valitsijayhdistysten yhdyshenkilöt seurakuntavaaleissa; tiedot tarvitaan seurakuntaan tiedotusta
varten.
-Koronakysely käynnissä vielä toukokuun loppuun
-Kirkkoneuvoston ohjesääntö on palautunut vahvistettuna Tuomiokapitulista
-Terveiset Viron matkalta Mustveesta; keskustelua tulevasta yhteistoiminnasta esim. lapsi- ja nuorisokuorot sekä vierailut puolin ja toisin. Yhteistyö ollut tähänkin asti antoisaa ja hyvää.

65 § TIEDOKSI
Kevään 2022 kokousaikataulu:
KN Isopappila
Ke 25.5.2022 klo 16.30.
Ti 14.6.2022 klo 16.30.
KV Isopappila
Ti 28.6.2022 klo 18.00.

66 § OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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VALITUSOSOITUS

Hämeenkyrön seurakunta
Kirkkoneuvosto 25.5.2022
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: 49,50,51,52,53,54,55,60,63,64,65,66
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai
muun toimenpiteen suorittamista.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: 56,57,58,59,61,62
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13111 Hämeenlinna
Postiosoite: PL 640, 13111 Hämeenlinna
Sähköposti: hameenlinna.hao@om.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
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.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana ajankohtana
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.
VALITUKSEN SISÄLTÖ JA LIITTEET SEKÄ VALITUKSEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–valittajan nimi ja yhteystiedot
–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
–vaatimuksen 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:

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________
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valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen 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.
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 miljoona euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Pöytäkirja on tarkastettu:

_____________________________

____________________________

