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§1

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouspäivä on ilmoitettu edellisessä kokouksessa 3.5.2018.
Esityslista on lähetetty jäsenille 31.8.2018.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet on saapuvilla (KL
7:4)
Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaisesti

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valinnassa on noudatettu kiertävää
järjestelmää
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston
aukioloaikoina.

Esitys

Valittaneen pöytäkirjantarkistajiksi Anne Haapa ja Johanna Huhta-aho.

Päätös

Ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Haapa ja Johanna Huhta-Aho

Kokouksen työjärjestys
Esitys

Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään. Muista asioista
voidaan keskustella. Asia voidaan ottaa kiireellisenä päätettäväksi, mikäli se
on välttämätöntä ratkaista nopeasti.

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
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§2

Yhteyden johtokunnan talousarvion toteuma 2018-08

Diaarinumero

DKAN/19/02.00.01/2017

Valmistelija
Esittelijä

Jukka Heroja
Liitteenä on yhteyden johtokunnan talousarvion toteuma elokuun loppuun
2018. Toteuma sekä yhteenvetona että tulosyksiköittäin.
Talousarviosta tulisi olla tässä vaiheessa toteutunut alle 2/3, noin 60 %.
Merkittävistä ylityksistä, jos niiden epäillään jäävän pysyviksi, kuuluu tehdä
ilmoitus kirkkovaltuustolle.
Työalojen vastaavat käyttävät puheenvuorot talousarviosta toteutumisesta.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Esitys

1. Keskustellaan
2. Merkitään tiedoksi.

Liitteet

Talousarvion toteuma.

Päätös

Yhteyden johtokunta merkitsi tiedoksi toteuman 2018-08
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§3

Yhteyden johtokunnan talousarvio 2019

Diaarinumero

DKAN/30/02.00.01/2018

Valmistelija

Henri Lehtola

Esittelijä

Jukka Heroja

Johtokunta 3.5.2018

Henri Lehtola
Tässä kokouksessa valmistellaan vuoden 2019 talousarvion toiminnan
painopisteitä. Syyskuun kokoukseen tuodaan päätettäväksi yksityiskohtainen
talousarvio ja toimintasuunnitelma. Tässä kokouksessa voidaan keskustella
alustavasti talouden ja toiminnan painopisteistä, jotta ne voidaan valmistella
syyskuun kokoukseen.
Valmistelun peruslähtökohta on voimassaoleva strategia. Sen painopisteistä
yhteyden johtokuntaa koskee erityisesti jumalanpalveluselämän ja
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Strategian aikana on aloitettu
messuryhmätoimintaa, alttarikillan toimintaa, vakiinnutettu
vapaaehtoiskoordinaattorin tehtävä ja vakiinnutettu eväs- ja keidasmessujen
toimintaa. Strategia on voimassa 2020 saakka.
Työntekijöitten kesken on keskusteltu siitä, että tässä vaiheessa voi olla
viisainta etupäässä jatkaa valittuja hankkeita eikä luoda aivan uusia. Siitä
huolimatta johtokunnan on tärkeä keskustella siitä, mihin suuntaan työtä tulisi
kehittää seurakuntalaisten näkökulmasta. Kehittämisen on oltava jatkuvaa,
vaikka askeleet eivät voi olla kovin suuria.
Taloudellisesti ei ole luvassa uutta resurssia. Seuraavalle vuodelle voi olla
käytettävissä painopisterahaa, jota voi anoa uusiin hankkeisiin. Laaja
kehittämineen edellyttää priorisointia, jossa jostakin samalla luovutaan.
Seurakuntalaiset ovat osittain käyttämätön voimavara, mutta vapaaehtoisten
varaan nojautuva toiminta vaatii myös työntekijöiltä aikaa.
Työaloista vastaavat käyttävät ensin lyhyet puheenvuorot
kehittämisajatuksistaan.
Riikka H. on luvannut ohjata työskentelyn, jossa on tarkoitus kartoittaa ja
löytää tärkeitä painopisteitä.

Esitys

Käydään keskustelu ja työskentely, jonka perusteella valmistellaan syyskuun
kokoukseen yhteyden johtokunnan talous- ja toimintasuunnitelma.

Käsittely

Henri Lehtola kertoi lyhyesti strategian painopisteistä, ja että niiden aiheet
ovat vielä ajankohtaisia. Seppo Jarva käytti puheenvuoron, jossa on kiinnitti
huomiota tilan ja tilaisuuksien tekemiseen ihmisen ja Jumalan kohtaamiseen
laajassa ja avarassa merkityksessä; sekä perhetaloon.
Riikka Hämäläinen ohjasi työskentelyn, jossa ryhmissä pohdittiin tulevan
vuoden painopisteitä ja lopuksi koottiin saatuja ajatuksia yhdessä.
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Keskustelun pohjalta valmistellaan syyskuun kokoukseen ehdotus talous- ja
toimintasuunnitelmaksi.
Jumalanpalveluselämän teemoja olivat mm. monipuolinen
jumalanpalveluselämä, messuryhmät, yhteisöllisyyden tukeminen, lasten ja
nuorten osallistuminen messuun, alttarikilta ja kummien tehtävän tukeminen.
Musiikkityön teemoja olivat mm. Staff-kuoron ja yhtyeen roolin vahvistaminen,
vahvempi konserttitoiminta sekä musiikin ymmärtäminen hengellisenä kielenä
ja vetovoimatekijänä.
Naistyön teemoja olivat mm. perhetalo, saunaillat, naisten kahvit,
naistenpäivä ja –leirit, yksinäisyys ja seurakuntaan muuttavat.
Seurahuoneen ja vapaaehtoistoiminnan teemoja olivat mm. seurahuoneen
aukioloajat, yhteinen keittiö –yhteistyö, yhteistyö perhetalon kanssa,
vapaaehtoisten saaminen, vapaaehtoispolun kehittäminen yhtenäiseksi,
johtamisvastuun antaminen ja kotiryhmätoiminta
Päätös

Käytiin keskustelu esityksen mukaisesti.

Johtokunta 6.9.2018

Esittelijä Jukka Heroja
Liitteissä on yhteyden johtokunnan alaisen toiminnan talousarvioehdotukset
vuodelle 2018. Talousarvio koostuu seuraavista kustannuspaikoista:

•
•
•
•
•

Yleinen seurakuntatyö:
201: jumalanpalveluselämä
202: hautaan siunaaminen
203: muut kirkolliset toimitukset
205: muut seurakuntatilaisuudet
290: muu seurakuntatyö

•
•
•
•

Aikuistyö:
204: aikuistyö
204-1: naistyö
204-2: miestyö
204-3: vapaaehtoistoiminta
Musiikkityö

•

220: Musiikkityö
Seurahuone

•

241-2: Seurahuone

•
•
•

Kunkin kustannuspaikan toimintasuunnitelma ja talousarvio kostuu yleensä
kolmesta osasta, jotka ovat liitteinä (LIITTEET) :
sanallinen toimintasuunnitelma tavoitteineen
talousarvio
talousarvion käyttösuunnitelma
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Talousarvio-ohjeen mukaan kustannukset eivät saa nousta. Erityisiä
kehityshankkeita varten voi anoa erillistä, uutta määrärahaa.
•
•

Talousarvio sisältää liitteitten mukaisia määrärahojen lisäyksiä.
Toritapahtuma ja Jukolan viesti 15.000 €
Julkisuuskuvatutkimus 15.000 €
Kustannuspaikkojen 201-203 välillä on tehty lukuisia pieniä talousarviosiirtoja,
joiden tarkoituksena on kohdistaa kulut oikealle tilille. Ehtoollistarvikkeet 1.600
€ on siirretty jumalanpalveluselämän kustannuspaikalle Kangasalan kirkon
kustannuspaikalta.
Heikki Repo, Kari Mikkonen, Jukka Heroja ja Eveliina Sydänlähde käyttävät
esittelypuheenvuorot.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Ehdotettu toritapahtuma on merkittävä
mahdollisuus kohdata lapsia ja lapsiperheitä.

Esitys

1. Hyväksytään Yleisen seurakuntatyön
a. Toimintasuunnitelma (200)
b. Talousarviot 201, 202, 203, 205 ja 290
c. Käyttösuunnitelmat 201-203 ja 290

2. Hyväksytään aikuistyön (sisältäen vapaaehtoistyön, naistyön ja miestyön)
a. Toimintasuunnitelma 204
b. Talousarviot 204, 204-1 ja 204-1
c. Käyttösuunnitelmat 204 ja 204-1, sekä
d. Budjettierittely.
3. Hyväksytään musiikkityön
a. Toimintasuunnitelma 220
b. Talousarvio 220
c. Käyttösuunnitelma 220
4. hyväksytään vapaaehtoistoiminnan
a. Toimintasuunnitelma 204-3
b. Talousarvio 204-3
c. Käyttösuunnitelma 204-3
5. Hyväksytään seurahuoneen
a. Toimintasuunnitelma 241-2
b. Talousarvio 241-2
c. Käyttösuunnitelma 241-2
6. Lähetetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.
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7. Päätetään, että tarvittaessa puheenjohtaja ja johtokuntatyöstä vastaava esittelijä voivat antaa
kirkkoneuvoston pyytämiä selvityksiä tai tehdä siihen liittyviä muokkauksia.

Liitteet

Yhteyden johtokunnan alaisen toiminnan liitteinä on eri työalojen
toimintasuunnitelmat, käyttösuunnitelmat ja talousarviot.

Päätös

Yhteyden johtokunta päätti lisätä määrärahoja seuraaviin kohteisiin:
201 Jumalanpalveluselämä: 800e seurakunnan eri alueiden aktiivien
osallistumiseen jumalanpalveluspäiville.
220 Musiikkityö: 6000e Majatalon bändin korvamonitoreihin, 2500e Majatalon
youtube-tallenteen mixauskuluihin
Toritapahtuma, Jukolan viesti ja Julkisuuskuvatutkimus päätettiin toteuttaa
esitetysti.

Toimeenpano

Yhteyden Johtokunnan talousarvio annetaan Kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi
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§4

Yhteyden johtokunta - Ilmoitusasiat
1. Seuraava kokous pidetään torstaina 29.11.2018 klo 17. Kokouksessa
ei luultavasti ole päätettäviä asioita. Se voidaan käyttää toiminnan
yleisluontoiseen visiointiin ja arviointiin.
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§5

Yhteyden johtokunta - Muut asiat

a.
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§6

Yhteyden johtokunta - Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
§7
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

1-5

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
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

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvosto
Myllystenpohjantie 2
36200 Kangasala

Pöytäkirjan pykälät
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.
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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
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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

Yhteyden johtokunta
13
3/2018

06.09.2018
Kangasalan seurakunta - Yhteyden johtokunta
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 €

