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Läsnä 10/11
MUUT LÄSNÄOLIJAT
(ja läsnäolon peruste)

Tuorila Teuvo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Nevanperä Riika, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Katso § 129

ASIAT

§:t 129 - 135

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS

Katso § 130
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kari Lauri

Riika Nevanperä

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Kalajoki 11.12.2019
Allekirjoitukset

Saija Heikkilä
PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Kari Kivelä

Aika ja paikka

12.12.-27.12.2019 Kalajoen seurakunnan taloustoimistossa,
Plassintie 2, Kalajoki

Todistaa:

Kirkkoherra Kari Lauri

Nähtävillä olosta
ilmoittaminen:

Pöytäkirjan nähtävillä olosta on ilmoitettu seurakunnan
ilmoitustaululla 9.12.2019-7.1.2020
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129 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Koska
kokouksen asia oli kiireellinen, talouspäällikkö soitti kaikille kirkkoneuvoston jäsenille ja
kysyi sopiiko kokouksen aika. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokous
on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajalle
ja varapuheenjohtajalle 9.12.2019 sähköpostitse puhelinsoiton jälkeen. Kokouksessa oli
läsnä 10/11 jäsentä.
Esitys:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

130 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä vuorotellen.
Pöytäkirjan
tarkastusvuorossa ovat Saija Heikkilä ja Rauli Junttila. Tarkastus on heti kokouksen
jälkeen.
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Rauli Junttilan ollessa pois kokouksesta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi
Saija Heikkilä ja Kari Kivelä.

131 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Työjärjestykseksi esitetään hyväksyttäväksi kokouskutsun esityslistan mukaiset asiat sekä
mahdolliset muut asiat.
Esitys:

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaan.

________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Kalajoella

___________________________________________
Päiväys
Virka-asema
Nimi

KALAJOEN SEURAKUNTA
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sivu 116
Kirkkoneuvosto
Nro 12/2019
______________________________________________________________________
132 §
LAUSUNTO
VIRKAVAPAUSASIASSA

OULUN

HIIPPAKUNNAN

TUOMIOKAPITULILLE

AINO

LUHTASELAN

Kalajoen seurakunnan seurakuntapastori Aino Luhtasela on hakenut ja tullut valituksi
Järvenpään seurakuntapastorin virkaan. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa on
esitys hänen virkamääräyksestään tähän virkaan 13.1.2020 alkaen. Aino Luhtasela
on hakenut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta 6 kk:n virkavapaata 13.1.2020
alkaen (13.1.-13.6.2020). Perusteena on uuden viran koeaika. Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli kokoontuu istuntoon to 12.12.2019, jossa se päättää virkavapauden
mahdollisesta myöntämisestä. Koska kyseessä on pitkä virkavapaus, Oulun kapituli
pyytää kirkkoneuvoston lausuntoa asiasta.
Aino Luhtasela on työskennellyt kolme vuotta Kalajoen seurakuntapastorin virassa.
Tämän työjakson aikana hän on ollut 3 kk virkavapaalla vuoden 2018 keväällä. Mikäli
virkavapautta ei myönnetä, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli saa viran auki heti
tammikuun alussa ja virka ehditään täyttää kaikella todennäköisyydellä kesään 2020
mennessä. Se olisi tärkeää Kalajoen papiston jaksamisen, kesän 2020 rippikoulutyön
ja kesälomien kannalta.
Mikäli virkavapaus myönnettäisiin kesäkuun 2020
puoliväliin saakka, ko. seurakuntapastorin virka saadaan haettavaksi vasta
loppukesällä. Sen myötä uuden papin työhön saaminen vie loppuvuoteen tai jopa
seuraavan vuoden alkuun.
Kyseessä on siis kirkkoneuvoston lausunto asiasta, sillä Oulun hiippakunnan
tuomiokapituli tekee asiasta lopullisen päätöksen istunnossaan 12.12.2019.
Seurakuntapastorin yleiskuva ja tehtäväalueet Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille:
Kalajoen seurakunta hakee seurakuntapastorin virkaan pappia, joka on innostunut
työstä lasten ja nuorten parissa. Viran tehtäväalueina kasvatustyön lisäksi yleistä
seurakuntatyötä.
Paikkakuntana Kalajoki on viihtyisä merenrantakaupunki, jossa matkailulla on iso
merkitys. Seurakunnan toiminta on monipuolista, jossa herätysliikkeet toimivat
aktiivisesti ja yhteistyössä seurakunnan kanssa.
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Virka edellyttää suomen kielen
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Virkaan määrättävän on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa
sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.
Virka otettavissa vastaan sop. mukaan.
Tiedustelut khra Kari Lauri puh. 044 7229000.

________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Kalajoella

___________________________________________
Päiväys
Virka-asema
Nimi
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______________________________________________________________________

Esitys (khra): Kirkkoneuvosto antaa lausunnon Aino Luhtaselan virkavapaudesta
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.
Päätös: Kirkkoneuvosto ei puolla virkavapauden myöntämistä, koska virantäyttö
viivästyy, aiheuttaa työkuorman kasvua koko vuodelle papistolle ja lisää
sijaisjärjestelyjä ja tilapäistyövoiman käyttöä.
Tuomas Savela jätti eriävän mielipiteen asiasta.
Tiedoksi: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Kalajoella

___________________________________________
Päiväys
Virka-asema
Nimi
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Kirkkoneuvosto
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______________________________________________________________________
133 § MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

134 § TIEDOKSI
Kirkkoneuvoston seuraava kokous ke 18.12. klo 18.30 Raution seurakuntakodilla.

135 § VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja antaa kirkkolain 24 §:n mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa Kalajoella

___________________________________________
Päiväys
Virka-asema
Nimi

Kalajoen seurakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

11.12.2019

135

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: 129,130,131,132,133,134,135
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
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 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Postiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Sähköposti: taloustoimisto.kalajokisrk@evl.fi
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.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. 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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan
käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
1

Liitetään pöytäkirjaan

–
–
–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Kalajoen seurakunta, kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Postiosoite: Plassintie 2, 85100 Kalajoki
Sähköposti: taloustoimisto.kalajokisrk@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 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka
johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan
lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Telekopio: 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hallituskatu 3, 90100 OULU
Postiosoite: PL 85, 90101 OULU
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi

 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.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.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

Liitetään pöytäkirjaan

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
vastaanottolaitteessa 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
markkinaoikeuden 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.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja 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.
Markkinaoikeuden 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.

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 (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 €.
Käsittelymaksu 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.

Liitetään pöytäkirjaan

