
VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO     PÖYTÄKIRJA 1/2011

Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen)
Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7

Läsnä:
Mäkelä Jussi, puheenjohtaja
Anttila Maria, jäsen
Aikio Pirina, jäsen
Aukee Riikka, jäsen
Hintikka Jukka, jäsen
Hämäläinen Anni, jäsen
Jalovaara Ville, jäsen
Mäkitarkka Minna, jäsen
Niemi Antti, jäsen
Pynnönen Heikki, jäsen

Raittinen Anneli, jäsen
Raittinen Timo, jäsen
Sihvola Juha, jäsen
Sirkiä Hertta, jäsen
Toijonen Karita, jäsen
Leskinen Timo, varajäsen (Elina Das Bhowmikin
tilalla)
Lindholm Terttu, varajäsen (Minna Keskitalon
tilalla)
Salo Helena, sihteeri

Hiljainen hetki ja neuvoston jäsenten ryhmäkuvaus

Pidimme aluksi hiljaisen hetken poisnukkuneen luottamushenkilön Kalle Kallion muistoksi. Hän oli
edellisen seurakuntaneuvoston, yhteisen kirkkovaltuuston sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsen.

Tämän jälkeen tiedottaja Helena Tuhkanen otti seurakuntaneuvostosta ryhmäkuvan, joka julkaistaan
Vuosaaren seurakunnan nettisivuilla sekä Vuosaari-lehdessä kevään aikana.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 16/16.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Annettiin tiedoksi.

4. Pöytäkirjantarkistajien valinta

Pöytäkirjan tarkastaa aina kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorot ovat
määräytyneet sukunimen aakkosjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi edellisen kokouksen pöytäkirja on
nähtävillä seuraavassa kokouksessa.

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkistajat.

Päätös Päätettiin noudattaa aiempaa käytäntöä ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Aikio ja
Maria Anttila.
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5. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuosaaren seurakunnan toiminta ja seurakuntaneuvoston tehtävät

Puheenjohtaja antaa selvityksen seurakunnan toiminnasta ja seurakuntaneuvoston (SN) tehtävistä.
SN:n tehtävät löytyvät Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännöstä 2. luku 7 § (liite 1).
Myös Vuosaaren seurakunnan toimintajärjestelmä (liite 2) käsittelee seurakuntaneuvoston tehtäviä (s. 3,
III & s.6, V). Vuosaaren seurakunnan toiminnasta kertovat Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011–2013,
vuoden 2011 budjetti sekä vuoden 2009 toimintakertomus. Nämä jaetaan kokouksessa. Käydään
keskustelu puheenjohtajan selvityksen sekä lähetetyn ja paikan päällä annetun materiaalin pohjalta.

Käytiin keskustelua seurakunnan toiminnasta ja seurakuntaneuvoston tehtävistä ja puheenjohtaja kävi
läpi organisaatiokaavion sekä Vuosaaren seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2011- 2013.

Esitys Merkitään selvitys ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös Merkittiin selvitys ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

7. Seurakuntaneuvoston sihteerin valinta

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan ”Kokouksen pöytäkirjaa pitää
seurakuntaneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan tai
seurakuntayhtymän viranhaltija”. Tätä tehtävää on aiemmin hoitanut erinomaisesti
seurakuntasihteerimme Helena Salo.

Esitys Seurakuntaneuvosto kutsuu sihteerikseen seurakuntasihteeri Helena Salon.

Päätös Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti, että seurakuntaneuvoston sihteeriksi valitaan
seurakuntasihteeri Helena Salo.

8. Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan valinta

Kirkkojärjestyksen (10. luku, 12 §) mukaan ”seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on seurakunnan
kirkkoherra ja varapuheenjohtajana neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan valitsema jäsen”. Varapuheenjohtaja kutsuu neuvoston
koolle, jos puheenjohtaja on estynyt, ja hän myös johtaa puhetta silloin, kun puheenjohtaja on jonkin
käsiteltävän asian suhteen jäävi. Hän saattaa olla eri tilanteissa kirkkoherran rinnalla edustamassa
neuvoston vaaleilla valittuja jäseniä.

Seurakuntaneuvosto valitsee vapaasti keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan. Tärkein kriteeri
valinnalle on se, että valittu nauttii mahdollisimman laajaa neuvoston jäsenten luottamusta. Muita
kriteerejä valinnalle voisi olla mm. kokemus, vaaleissa saatu äänimäärä ja kuuluminen isoon valitsija-
yhdistykseen.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Karita Toijosta, Heikki Pynnöstä, Juha Sihvolaa sekä Ville Jalovaaraa.
Muut paitsi Ville Jalovaara ilmoittivat olevansa käytettävissä. Pidettiin suljettu lippuäänestys, jossa
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ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Maria Anttila ja Pirkko Aikio. Ensimmäisellä
äänestyskierroksella äänet jakautuivat seuraavasti: Juha Sihvola 8 ääntä, Karita Toijonen 5 ääntä ja
Heikki Pynnönen 4 ääntä. Koska kukaan ei saanut ehdotonta äänten enemmistöä, pidettiin toinen
äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen välillä ja tulokseksi saatiin Juha Sihvola 12 ääntä ja
Karita Toijonen 4 ääntä, yksi tyhjä äänestyslippu.

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan neuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi
2011–2012.

Päätös Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksellä
professori Juha Sihvola.

9. Seurakunnan kalustontarkastajien valinta

Seurakunnan ylivahtimestari pitää kirjaa seurakunnan tiloissa olevista kalusteista. Seurakunnan
kalustontarkastajien tehtävä on tarkistaa, että kalustekortteihin merkityt kalusteet ovat olemassa ja niille
määrätyissä toimipisteissä. Kahdella edellisellä nelivuotiskaudella seurakunnan kalustontarkastajina
toimivat Jukka Hintikka sekä Antti Niemi. He selvisivät siitä hienosti ja ovat myös nykyisen neuvoston
jäseniä.

Esitys Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi kalustontarkastajaa vuosiksi 2011–
2014.

Päätös Kalustontarkastajiksi vuosiksi 2011-2014 valittiin yksimielisesti Jukka Hintikka ja Antti
Niemi.

10. Seurakuntaneuvoston kokouspalkkiot

Aikaisemmat Vuosaaren seurakuntaneuvostot eivät ole ottaneet kokouksista kokouspalkkiota. Uusi
seurakuntaneuvosto voi itse päättää ottaako se kokouspalkkioita vai ei. Helsingin seurakuntayhtymän
kokouspalkkiosäännön (liite 3) 3 §:n mukaan seurakuntaneuvoston erillisellä päätöksellä maksetaan
”jäsenelle enintään 50 €:n suuruinen kokouspalkkio” ja viranhaltijapuheenjohtajalle sekä -sihteerille
enintään 45,53 €. Kun seurakuntaneuvoston kokouksessa puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja
ja/tai sihteerinä ulkopuolinen sihteeri, maksetaan heille enintään 75 €.

Seurakuntayhtymän uuden rahanjaon ansiosta Vuosaaren seurakunta saa tästä vuodesta lähtien
enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina, sillä nyt otetaan huomioon myös seurakunnan alueella
asuvien määrä eikä ainoastaan seurakuntalaisten määrä. Seurakuntaneuvoston tekemä työ on
arvokasta, ja siksi on kohtuullista, että siitä maksetaan korvaus. ”Työmies on palkkansa ansainnut.” (1.
Tim. 5:18)

Esitys  Seurakuntaneuvosto päättää miten toimitaan kokouspalkkioiden suhteen.

Päätös Seurakuntaneuvosto päätti noudattaa Helsingin seurakuntayhtymän kokouspalkkio-
sääntöä, joka on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 14.10.2010. Kokouspalkkiota
maksetaan seurakuntaneuvoston jäsenille ja kokouksen puheenjohtajana toimivalle
varapuheenjohtajalle 50 € sekä puheenjohtajana toimivalle seurakunnan viranhaltijalle,
johon ei noudateta työaikamääräyksiä 45,53 €. Tämä kokouspalkkiokäytäntöä noudatetaan
vuoden 2011 ajan ja kokouspalkkioista päätetään uudestaan vuoden 2012 ensimmäisessä
kokouksessa.



Vuosaaren seurakuntaneuvoston pöytäkirja 1/2011 4

11. Anomus pääsiäisnäytelmää varten

Viime vuonna esitettiin ensimmäistä kertaa Vuosaaren Vapahtaja –niminen näytelmä, jonka on
käsikirjoittanut ja ohjannut silloinen seurakuntapastorimme Kai Sadinmaa. Näytelmä esitettiin kaksi
kertaa Vuotalossa sekä kolme kertaa Rastiksessa. Edellinen seurakuntaneuvosto myönsi
kokouksessaan 2.11.2009 Vuosaaren Vapahtaja –näytelmään vuodelle 2010 Sadinmaan anomuksesta
2.000 €.

Tänä vuonna näytelmä esitetään uudestaan, kaksi kertaa Vuosaaressa ja kahdeksan kertaa muualla
Helsingissä. Sadinmaa anoo seurakuntaneuvostolta (liite 4) 2.500 € euron määrärahaa näytelmän
toteuttamista varten. Näytelmä on kiinnostava, ja se on moderni tapa viedä kristillistä sanomaa
eteenpäin.

Pääsiäisnäytelmän tukemisesta rahallisesti käytiin keskustelu ja esitettiin eri näkemyksiä: ehdotettiin,
että Vuosaaren seurakuntaneuvosto ei avusta Kai Sadinmaan Vuosaaren Vapahtaja –produktiota
lainkaan ja toinen ehdotus oli, että sitä tuetaan 1500 eurolla. Asiasta äänestettiin ja seurakuntaneuvosto
päätti äänin 13/3 myöntää Kai Sadinmaan Vuosaaren Vapahtaja –näytelmälle 1500 euron suuruisen
avustuksen.

Esitys Seurakuntaneuvosto päättää avustaa näytelmää sopivaksi katsomallaan summalla.

Päätös Seurakuntaneuvosto päätti myöntää Kai Sadinmaan Vuosaaren Vapahtaja –näytelmälle
1500 €:n suuruisen avustuksen. Lisäksi seurakuntaneuvosto toivoo, että produktiossa
mukana olevat harrastelijanäyttelijät saisivat myös työstään korvauksen.

12. Kolehtisuunnitelma 17.1.–13.2.2011

Ohessa (liite 5) kirkkohallituksen kolehtisuunnitelma 17.1.–13.2.2011. Kyseiselle ajalle on merkitty
kolme vapaata kolehtia, mutta käytännössä emme voi päättää yhdestäkään kolehdista tämän jakson
aikana. Tiistaina 18.1. ja keskiviikkona 19.1. Vuosaaressa ei vietetä jumalanpalveluksia, ja su 30.1.
kolehdin Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi hiippakunnan diakoniatyölle
(liite 6), joka tukee vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia lähimmäisiä.

Esitys Vahvistetaan kolehtisuunnitelma ajalle 17.1.–13.2.2011

Päätös Vahvistettiin kolehtisuunnitelma ajalle 17.1.-13.2.2011

13. Puheenjohtajan päätösluettelo

Ohessa tiedoksi puheenjohtajan päätösluettelot 10/2010 sekä 1/2011 (liite 7).

Esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Puheenjohtajan päätösluettelot merkittiin tiedoksi.

14. Ilmoituksia ja muita asioita

a. Miten ilmoitetaan poissaolosta ja miten varahenkilö kutsutaan kokoukseen
Esteellisyydestä ilmoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin sihteerille, joka näin kutsuu
varajäsenen varsinaisen jäsenen tilalle. Jos este kuitenkin ilmaantuu tai ilmoitetaan vasta
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kokouskutsujen saapumisen jälkeen, jäsen itse hoitaa varajäsenelle kutsun ja
kokousmateriaalin.
b. Valokuvaus ja Vuosaari-lehden seurakuntasivut
Keväällä Vuosaari-lehdessä esitellään uudet neuvoston jäsenet (liite 8). Sovittiin, että
seurakunnan esitteessä sekä Vuosaaren seurakunnan nettisivuilla julkaistaan
seurakuntaneuvoston jäsenten nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet sen mukaan, miten
kukin toivoo yhteystietonsa julkaistavan. Lisäksi sovittiin, että kirkon aulaan tulee
seurakuntaneuvoston kuvallinen esittely.
c. Sovitaan kolehdinlaskentavuorot ajalle 17.1.–13.2.2011
Jokaisen kerätyn kirkkokolehdin laskee kaksi henkilöä. Toinen on seurakunnan suntio ja toinen
on Vuosaaressa ollut perinteisesti seurakuntaneuvoston jäsen. Sovittiin kolehdinlaskentavuorot
seuraavasti : 23.1. Antti Niemi, 30.1. Juha Sihvola, 6.2. Karita Toijonen 13.2. Pirina (Pirkko)
Aikio
d. Muuta mahdollista.
Lea Purhonen on ilmaissut halukkuutensa osallistua Lahdessa toukokuussa järjestettävään
Kirkkopalvelut ry:n kokoukseen. Neuvosto päätti yksimielisesti, että Lea Purhonen osallistuu
kokoukseen Vuosaaren seurakunnan edustajana.

15. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen

Kokouksen pöytäkirja on tarkistettavissa viimeistään kokousta seuraavana sunnuntaina klo 12.
Tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikana
seitsemännestä päivästä alkaen kokouksesta 15 päivän ajan. Ilmoitus tästä julkistetaan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla kokousta seuraavana maanantaina.

16. Oikaisuvaatimus/valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia, päätti kokouksen ja hiljennyimme lopuksi yhteiseen Herran siunaukseen

Jussi Mäkelä Helena Salo
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:

Maria Anttila Pirkko Aikio
jäsen jäsen
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VUOSAAREN SEURAKUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS
Seurakuntaneuvosto                                                        Kokouspäivämäärä                          Pöytäkirjan no

17.01.2011
1/2011

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen
hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.

Pykälät    1., 2., 3., 4., 5., 6., 12., 14., 15., 16.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:

Pykälät   7., 8., 9., 10., 11., 13.

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n
nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
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Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

  Vuosaaren  seurakunnan  seurakuntaneuvosto

Käyntiosoite:         Satamasaarentie 7
Postiosoite:            Satamasaarentie 7, 00980 Helsinki
Telekopio:             (09) 2340 6501

Pykälät   7., 8., 9., 10., 11., 13.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaati-
muksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran-
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä
kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hallinto-oikeus

Käyntiosoite:  Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite:    PL 120, 00521 Helsinki
Puh: :      0100 86 311, 010 364 2000
Fax:        010 364 2079
Sähköposti:helsinki.hao@om.fi

Kirkollisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
pykälät

Käyntiosoite: Bulevardi 16 B, Helsinki
Postiosoite:   Bulevardi 16 B, PL 142, 00121 Helsinki
Telekopio:     (09) 2340 3050
Sähköposti :  helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaika

30 päivää

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat

ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen

vaaditaan tehtäväksi
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– 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.

Valituskirjelmän liitteet
– 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.

Valitusasia-
kirjojen toi-
mittaminen

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

Hankinta-asian
saattaminen
markkina-
oikeuden
käsiteltäväksi

H a k e m u s o s o i t u s

Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi

Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että
hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

Hakemuksen tekeminen

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle
ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa.
Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon
hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja
sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus).
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite:           PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite:         Erottajankatu 1–3, Helsinki
Puh:                      010 364 3300
Fax:                      010 364 3314
Sähköposti:           markkinaoikeus@oikeus.fi
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Lisätietoja

   Kirkkoherra Jussi Mäkelä p. (09) 2340 6510

Oikeuden-
käyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80
euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta
johdu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus /
hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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