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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla.
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 9:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikana.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkka Tuhola ja Markku Tiilikainen.

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.

Päätös

Esityksen mukaan sillä muutoksella, että asiakohta koskien sijoituspäätöstä
otettiin pois listalta ja asia käsitellään helmikuun kirkkoneuvoston kokoukssa.
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§2

Kiinteistöstrategian päivittäminen/ työryhmän valinta

Diaarinumero

DKAN/4/03.00/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Harri Pitkämäki
Kangasalan seurakunnassa on vuonna 2014 hyväksytty kiinteistöstrategia.
Strategian päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi; muun muassa
kehittämistyön painotuksia (investoinnit) tulee pohtia sekä omistajuutta.
Strategian päivitystyö on määrä tehdä kevään 2017 aikana niin, että
kirkkovaltuusto voi vahvistaa strategian kokouksessaan toukokuussa.

Esitys

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan 3 edustajaa strategiatyöryhmään.
Lisäksi työryhmään kuuluvat virkansa puolesta kiinteistöpäällikkö
(koollekutsuja), kirkkoherra sekä talousjohtaja.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti niin, että luottamushenkilöedustajiksi valittiin
Timo Koivukangas, Markku Tiilikainen ja Aimo Salo.
Luottamushenkilöjäsenten ollessa estyneitä, voi heitä sijaistaa kunkin
valtuustoryhmää edustava sijainen.

Toimeenpano

Työryhmän jäsenet
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§3

Kiinteistötoimen ajankohtaiset asiat

Diaarinumero

3/03.00/2018

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Harri Pitkämäki

Esitys

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistöpäällikön
ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen tilannekatsauksen.

Toimeenpano

-
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§4

Yhteistyösopimus Tampereen IT-yhteistyöalueen kanssa tietohallintopalvelujen

Diaarinumero

DKAN/71/07.00.02/2017

Valmistelija

Annu Kuusisto

Esittelijä

Annu Kuusisto
Tampereen IT-yhteistyöalueen omakustannushintaan lasketut kustannukset
on aiemmin jaettu seurakuntien kesken siten, että työasemien ja
käyttäjätunnusten määrällä on molemmilla 50 %:n osuus veloitusperusteessa.
Veloitus kattaa mm. tuki-palvelut, työasemat perusohjelmistoineen,
tietoliikenneyhteydet ja palvelimet varmistuspalveluineen. Valinnaiset palvelut
ja erityisohjelmistot veloitetaan erikseen. Kangasalan seurakunnan
kokonaiskulut Tampereen IT-yhteistyö-alueelta olivat tällä laskentatavalla noin
74.000 euroa vuodessa.
Uusi veloitusperuste lasketaan seurakunnan jäsenmäärän ja vakituisen työntekijämäärän suhteessa 50%/50%, suhteutettuna IT-alueen yhteistyöseurakuntien vastaaviin tietoihin. Kangasalan seurakunnalle aiheutuu laskennallista
kustannusta 78 000 euroa vuodessa uudella laskentaperiaatteella.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä uuden yhteistyösopimuksen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Toimeenpano

IT-aluekeskus
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§5

Luottotappiot vuodelta 2017

Diaarinumero

DKAN/1/02.08.02/2018

Valmistelija

Virpi Hilden

Esittelijä

Annu Kuusisto
Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 7968,16 euroa. Saatavat
ovat pääosin vuodelta 2016 ja suurin luottotappioiden määrä kertyi
asuinhuoneistojen vuokrista sekä iltapäiväkerhomaksuista. Luottotappiot
kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Luottotappiokirjauksesta huolimatta,
saatavien perintää jatketaan. Erittely saatavista jaetaan kokouksessa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä seurakunnan saatavista kirjattavaksi
luottotappiona liitteen mukaiset saatavat yhteensä 7968,16 euroa (liite jaetaan
kokouksessa).

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Taloussihteeri

Pöytäkirja
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§6

Kolehtisuunnitelma 1.1.-30.6.2018

Diaarinumero
Valmistelija

Seppo Jarva

Esittelijä

Seppo Jarva
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain tai lyhyemmiksi jaksoiksi seurakunnan
kirkoissa kerättävien kolehtien suunnitelman.

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan Kangasalan seurakunnan
kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-30.6.2018. Kuhmalahden
kappeliseurakunnassa kolehdit kerätään sillä muutoksella, että Vehkajärven
kirkossa pidettävien jumalanpalvelusten kolehti kerätään rukoushuonekunnan
työn tukemiseen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Taloussihteeri, Suntiot
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§7

Haudan hallinta-ajan päättymiset 2017

Diaarinumero
Valmistelija

Liisa Niemelä

Esittelijä

Annu Kuusisto

Hautaustoimilain muistomerkkejä koskevat säännökset edellyttävät, että
hautaoikeuksien määräaikoja seurataan. Kangasalan seurakunnassa seurantaa
on tehty vuodesta 2005 alkaen.
KL 17 LUKU 2§ sel. 4.
Hautaoikeus lakkaa, kun määräaika pidennyksineen on kulunut loppuun,
kun hautaoikeus on julistettu menetetyksi (KL 17:5,3) tai kun oikeudenhaltijat
ovat luovuttaneet hautaoikeuden takaisin. Hyvään hallintoon kuuluu, että
seurakunnat mahdollisuuksien mukaan ottavat hautaoikeuden haltijaan
yhteyttä, kun määräajaksi annettu hautaoikeus on umpeutumassa.
HL 14§ 3mom.
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden
haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä
erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden
lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen
poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle
vastikkeetta.
Kun hautaoikeus on lakannut eivätkä vainajan omaiset halua jatkaa hallintaaikaa, hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus
hautamuistomerkin poistamiseen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu
tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan
ylläpitäjälle vastikkeetta. Toisinaan omaiset vasta hautamuistomerkin
poistamista koskevan kuulutuksen saatuaan pyytävät hautaoikeuden
voimassaoloajan jatkamista. Seurakunta voi harkintansa mukaan suostua
tähän, jolloin hautamuistomerkin poistamista koskeva asia raukeaa.
Lain mukaan seurakunnalle jo palautuneenkin haudan hautaoikeutta voi
jatkaa, ellei siihen ole estettä. Kirkkolain nojalla seurakunnalle palautuneet,
unohdetut sekä hautaoikeusajan päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet
arkkuhaudat rauhoitetaan kolmeksi (3) vuodeksi hautaoikeuden
menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa henkilöille, joilla
olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan ennen menetyspäätöstä. Haudasta
peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
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Kangasalan seurakunnassa vuoden 2017 lopussa päättyi 20.10.2016
tulostetun listan mukaan 28 haudan hallinta-aika. Tarjouslasku
hallintaoikeuden jatkamisesta lähetettiin 8.9.2017 niiden hautojen omaisille,
joiden yhteystiedot olivat tiedossa. 7 hautaa kyltitettiin, sillä joko
haudanhaltijan osoitetta ei ollut tiedossa tai tarjouskirje palautui
seurakuntaan.
Esitys

Kirkkoneuvosto päättää, että paikallislehdessä kuulutetaan liitteenä olevassa
hautaluettelossa olevien hautojen hallinta siirtyneeksi Kangasalan
seurakunnalle ja edelleen luovutettavaksi vuoden 2021 alusta alkaen.
Hautamuistomerkit siirtyvät seurakunnalle, mikäli niitä ei ole poistettu
31.10.2018 mennessä.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kangasalan Sanomat, Seurakuntapuutarhuri, Taloustoimiston toimistosihteeri
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§8

Kangasalan seurakunta- Kirkkoneuvosto - Muut asiat

Ei muita asioita.
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§9

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Ilmoitusasiat
1. Kirkollisverokertymä ennakoitua parempi vuonna 2017
2. Kirkkoneuvoston kokoukset keväällä 2018:
13.2, 13.3, 17.4, 8.5, 12.6
3. Kirkkovaltuuston kokous 2.5.2018, Suoraman seurakuntakeskus

Päätös

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedotusasiat tiedokseen.
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§ 10

Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 20:00.

11
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot ja niiden 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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät

2,3,8-10

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Kosk,5a päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät

1,4,5-7

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. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19. §
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24. luvun 8a §:n 2. momentin nojalla
saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Pöytäkirjan pykälät

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala
1,4,5-7

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Sähköposti
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Pöytäkirja
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Eteläpuisto 2 C, 33100 Tampere
tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

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 aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Pöytäkirja

1/2018
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Kangasalan seurakunta - Kirkkoneuvosto
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
– 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 (548/2007) 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 yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
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.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

