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Pöytäkirjan tarkastajien tarkastusmerkintä 

 

Aika  Tiistaina 02.06.2020     klo 18.00 – 19.00 

 

Paikka  Ruokolahden seurakuntatalo 

 

Läsnä   Henttonen, Mirja    puheenjohtaja 

 

  Frosti-Nenonen, Sirpa    jäsen 

Henttonen, Raija    varajäsen 

  Hänninen, Jyrki    jäsen 

  Ijäs, Esko     varapuheenjohtaja 

  Kerminen, Joel    jäsen 

  Kosonen, Tuula    jäsen 

Lappalainen, Konsta    jäsen 

Leminen, Anna-Liisa    jäsen 

Luukkonen, Taija    jäsen 

  Matikainen, Kirsti    jäsen 

  Mikkonen, Timo    jäsen 

  Pulkkinen, Kari    varajäsen 

  Ruokonen, Airi    jäsen 

  Räsänen, Pirkko    varajäsen 

  Soikkeli, Ella    jäsen 

  Stavén, Seija     jäsen 

  Sulander, Eini    jäsen 

  Tella, Esko     jäsen 

  Tervonen, Seppo    varajäsen 

  Toiviainen, Marita    jäsen 

  Toiviainen, Vesa    jäsen 

  Väänänen, Maija    jäsen 

  

        Haakana, Leena    kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 

Häkkinen-Paananen, Kaisa    talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä 

 

Poissa  Kaljunen, Mari    syy: este 

  Kervinen, Miia    syy: este 

Rasimus, Antti    syy: este 

Repo, Krista     syy: este 

 

 

§ 8 

KOKOUKSEN AVAUS 

Kokouksen avasi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Henttonen. 

 

Avauksen jälkeen kirkkoherra Leena Haakana piti alkuhartauden 
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§ 9 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kvalt 

Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille vii-

meistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitus-

taululla viikon ajan ennen kokousta. 

 

Todettiin, että kutsu asialuetteloineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäse-

nille 15.5.2020 ja pidetty seurakunnan ilmoitustaululla 15.5.2020 – 

2.6.2020.  

 

Suoritettiin nimenhuuto, jonka jälkeen kokous todettiin lailliseksi ja pää-

tösvaltaiseksi. 

 

 

§ 10 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT 

Kvalt 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Mikkonen ja 

Ella Soikkeli.  Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen seurakuntata-

lolla. 

 

§ 11 

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Kvalt 

Esityslista päätösehdotuksineen hyväksyttiin kokouksen työjärjestyksek-

si. 

 

§ 12 

SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 

Valmistelija: talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen puh. 0447881132, kaisa.hakkinen-

paananen@evl.fi 

Kneuv 2/2020 31.3.2020 § 21 

 

Esityslistan liitteenä (liite nro 1) on seurakunnan tasekirja vuodelta 2019, 

joka sisältää toimintakertomuksen ja seurakunnan sekä hautainhoitora-

haston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen. Ruokolahden seurakunnan ti-

likauden tulos on 75 032,09 € ylijäämäinen, vuosikate on +250 418,21 

euroa. 

 

 Talousp Kirkkoneuvosto päättää 

 

  a) hyväksyä tilinpäätökset vuodelta 2019; 

 

  b) antaa ne tilintarkastajille tarkastettavaksi; sekä 

 

  c) jättää tilinpäätökset kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. 
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 Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
  Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 §:n nojalla. 

 

  

Kvalt  Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja myöntää vas-

tuuvapauden tilivelvollisille. 

 

Päätös Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja 

myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. 

 

§ 13 

RAUTJÄRVEN PAPPILAN MYYNTI 

Valmistelija: talouspäällikkö Kaisa Häkkinen-Paananen puh. 0447881132, kaisa.hakkinen-

paananen@evl.fi 

Kneuv 2/2020 31.3.2020 § 22 

Seurakunnalla on Rautjärven kunnassa sijaitseva vanha Pappila, jonka 

kirkkoneuvosto kokoukseen 4/2019 (25.7.2019) antoi In and Out Oy lkv 

kiinteistövälitykselle myyntiin. Nyt määräalasta on saatu yksi ostotar-

jous.  

Kiinteistö sijaitsee 689-419-2-8 Pappila nimisellä tilalla, jonka koko-

naispinta-ala on 30,17 ha ja siitä kyseiselle määräalalle lohkottaisiin n. 

1,24 ha määräala (hautausmaiden välinen rajattu alue). Määräala rajoit-

tuisi Rautjärven rantaan ja rantaviivaa olisi noin 118 m.  

Määräalalla sijaitseva tiilirunkoinen rakennus on rakennettu 1950-

luvulla ja rakennuksessa on peltikate, joka on uusittu 1980–90-luvulla ja 

siitä irtoaa pinnoite. Rakennus on kaksikerroksinen, jonka kellariosa on 

osin maanpinnan alla. Asuin kerroksen pinta-ala on n. 207 m2 ja kellari-

kerroksen myös n. 207 m2 eli yhteensä 414 m2. Asunkerroksessa on 6 

h+k ja kellarikerroksessa toimistotiloja, pesutilat, kattilahuone ja arkisto-

tiloja. Rakennuksesta uupuu rannan puolelta syöksytorvet eikä raken-

nuksen ympärillä ilmeisesti ole salaojia. Lämmitysjärjestelmänä on öljy-

lämmitys, jonka kattila on vanha, vuodelta 1970, joten se on uudistettava 

lähiaikoina. Vesijohdot ja viemärit ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa 

ja niiden eristeenä on käytetty asbestia. Alakerran tiloissa seinien läpi on 

ilmeisesti tullut maakosteutta, jonka vuoksi maali irtoilee seinistä sekä 

myös sisäovista. Rakennus vaatii siis perusteellista korjausta. Erityisesti 

vesi- ja viemäriputket ovat kiireellisen uudistamisen tarpeessa. 
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Rakennuksen perusrakenteet ovat kuitenkin kohtuullisessa kunnossa ja 

rakennus on asuin kelpoinen.  

Tämän lisäksi määräalalla on myös huonokuntoinen navettarakennus. 

Määräalan hinta-arvio rakennuksineen on In and Out lkv Oy:n arvion 

mukaan 65 000 euroa +/- 10 %:ia (liite nro 2).  

Seurakunnan toiminnan kannalta rakennus ei välttämätön, vaan pikem-

minkin rakennuksen nykyinen kunto huomioon ottaen seurakunnan kan-

nattaa yrittää pyrkiä rakennuksesta eroon.  

Pappilasta on jätetty yksi 60 000 euron ostotarjous. Kiinteistö tulisi tar-

jouksen jättäneille asuinkäyttöön. Tarjous on sellainen, että se kannatta-

nee hyväksyä. 

Mikäli seurakunta myy kiinteää omaisuutta, tarvitaan siihen kirkkoval-

tuuston määräenemmistö ja kauppa on alistettava kirkkohallituksen vah-

vistettavaksi. Tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa 

kirkkohallitukselle. Lopullinen kauppakirja voidaan allekirjoittaa sen 

jälkeen, kun kirkkohallitus on vahvistanut kauppaa koskevan kirkkoval-

tuuston päätöksen. Kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen kannattaa solmia 

ostajien kanssa esisopimus, joka velvoittaa sekä myyjää että ostajaa py-

symään sovitussa kaupassa. 

  

 Talousp Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto 

a) hyväksyy Rautjärven pappilan Mika Savolaisen ja Miia Tiikka-

jan tekemän 60 000 euron ostotarjouksen: 

b) päättää, että ostajien kanssa solmitaan esisopimus (liite nro 3); 

c) antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi toimittaa päätöksen alistami-

nen ja asiakirjojen lähettäminen tuomiokapitulille (KL 24:1); 

d) pyytää tuomiokapitulia lähettämään asiakirjat oman lausuntonsa 

kanssa edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi; sekä 

e) valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön kirkkoneuvoston puo-

lesta hoitamaan c) -kohdassa mainitut valtuuston päätöksen vaa-

timat toimet ja allekirjoittamaan esisopimuksen kaupasta sekä 

kirkkohallituksen vahvistuksen jälkeen allekirjoittamaan kauppa-

kirjan seurakunnan puolesta (liite nro 4). 
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Päätös Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

  

Kvalt  Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

 

§ 14 

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kvalt 

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:00. 
Ei muutoksenhakuoikeutta KL 24 luvun 5 § nojalla. 

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

   

  Mirja Henttonen  Kaisa Häkkinen-Paananen 

  puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

   

   

  Seurakuntatalolla 2.6.2020       

 

 

 

  Timo Mikkonen  Ella Soikkeli 

  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

Tarkastettu pöytäkirjan on asetettu nähtäville Ruokolahden seurakunnan 

ilmoitustaululle ja nettisivuille 2.6.2020 ja pidetty nähtävillä Ruokolah-

den kirkkoherranvirastossa 3.6–2.7.2020. 
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Ruokolahden seurakunta 

 VALITUSOSOITUS 

 Kirkkovaltuusto  Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 

 2.6.2020  § 14 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen 
perusteet 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot 
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista 
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.  
 
Pöytäkirjan pykälät:   
§ 8 - § 11, § 14 
 

 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom.n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  
2. Muun lain mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
3. Hankintaa koskevista 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 markkina-
oikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.  

 
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:  
 
 
 

    
 
HANKINTAOIKAISU 

Hankintaoikai-
sun tekeminen 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä 
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).  
 

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.  
Ruokolahden seurakunta Käyntiosoite: Satamatie 1, 56100 Ruokolahti 
Postiosoite: Satamatie 1 56100 Ruokolahti 
Telekopio: 
Sähköposti: srk.ruokolahti@evl.fi 
 

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katso-
taan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaan-
ottolaitteessa 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 oikai-
suvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan 
lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 
 

Hankintaoikai-
sun 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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.  
 

 
 
VALITUSOSOITUS 

Valitus- 
viranomainen 
ja valitusaika 

Kirkollis- ja hallintovalitukset 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 

• Itä-Suomen hallinto-oikeus 
 
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset). 
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Puhelin: 029 56 42500 (vaihde) 
Faksi: 029 56 42501 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
 
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:  
 
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: § 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
30 päivää 
 

 Kirkollisvalitus alistusasiassa 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
Valitusviranomainen ja yhteystiedot: 
 

• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:  
 
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Mikkeli 
Postiosoite: PL 122m 50101 Mikkeli 
Telekopio: fax 015 321 6016 
sähköposti mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi 
 

 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

 • Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: § 13 
 
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki 
Telekopio: 09-1802 350 
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi 
 

30 päivää 
 
 
 
 
 
 

 

Muutoksenhaku-
ajan laskeminen 

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallis-
ta sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämi-
sestä. 
 

  
Valitus markkinaoikeuteen 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta 
päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
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 vastaanotto-
laitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa 
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-
dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkina-
oikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun 
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua 
koskevassa kohdassa.  

 
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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:kirkkohallitus@evl.fi
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
– valittajan nimi ja kotikunta 
– postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot 
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen 
laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. 
 

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai 
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Mark-
kinaoikeuden 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. 
 

Valitus-  
asiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitus-
asiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

 

Oikeuden- 
käyntimaksu 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsit-
telymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos 
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa. 

 

 
 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 


