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Kokousaika
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Kokouspaikka
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Käsiteltävät asiat
Asia nro
18
19
20
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23
24

Liite nro
Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastus
Virolahden kirkon peruskorjauksen suunnitelmat
Muut esille tulevat asiat
Tiedoksi merkittävät asiat
Muutoksenhaku

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

HAMINAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 3/2019
24.9.2019 Sivu 1

Aika

Tiistaina 24.9.2019 klo 19.00-19.45

Paikka

Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

Osanottajat

jäsenet
Andrejev
Katja
Hakkarainen
Laura
HarjulaRistola
Pirjo
Hasu Sirpa
Hyvönen
Jukka
Janes Nina
Kaitainen
Markku
Kataikko
Leena
Kiri Esko
Kivelä Arto
Kormu Jouni
Liikkanen
Katriina
Metso Jari

Muut läsnäolijat

läsnä

Ojala Sari

läsnä

läsnä

Pakkanen Helena
Parjanen Pirkko
Pitkänen Kaisa
Rautamaa Eeva

läsnä
läsnä
poissa
läsnä

poissa
läsnä

Ruokonen Markku
Silander Outi

läsnä
läsnä

läsnä
läsnä

Suikkanen Jaana
Suutari Simo
Tulokas Eila
Tuomisalo Tomi

läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Virtanen UllaMaija
Värri Kristian
Yläkäs Minna

läsnä

läsnä

läsnä
läsnä
poissa
läsnä
poissa

varajäsenet
Pousi Ritva-Leena

läsnä

Puonti Hellevi
Tuominen Asko
Kainulainen Sakari

läsnä
läsnä
läsnä

poissa
läsnä

läsnä

Juha Tanska, kirkkoherra
Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä.

Allekirjoitukset
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

pöytäkirjanpitäjä

§§:t 18-24

Pöytäkirjan tarkastus
Paikka ja aika
Allekirjoitukset

Pöytäkirjan
nähtävänä pito

Hamina 26.9.2019

Hamina 26.9.2019

Jukka Hyvönen

Nina Janes

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 30.9.2019 ja on ollut nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 1.-30.10.2019. Nähtävänä pidosta on ilmoitettu
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.9.2019.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan otteet
oikeaksi todistaa
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18 §
Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Simo Suutari avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
Kirkkoherra Juha Tanska piti rovasti Ismo Saarikosken muistohartauden.

19 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KJ 8 luku 5 § 1 mom. mukaan ”kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta”.
Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 10.9.2019, ja asialista on ollut nähtävänä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 10.-24.9.2019 välisenä aikana.
Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esitys
Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä 26 kirkkovaltuuston jäsentä/varajäsentä 27 jäsenestä.

20 §
Pöytäkirjan tarkastus
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirja tarkastetaan 26.9.2019 . Tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville 30.9.2019 ja
pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa 1.-30.10.2019.
Esitys
Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Jukka Hyvönen ja
Nina Janes.
Päätös
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jukka Hyvönen ja Nina Janes.
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21 §
Virolahden kirkon peruskorjauksen suunnitelmat
Valmistelija talousjohtaja Tarja Partanen puh. 050 594 3888
Knsto 99 §, 3.9.2019

Esityslistan mukana jaetaan seuraavat asiakirjat
- arkkitehti Ulla Raholan Virolahden kirkko, hankekuvaus. Luonnos 14.6.2019
- pääpiirustus 8.7.2019
- Sitowise Oy:n tekemä lämpöjärjestelmien vaihtoehtotarkastelu ja elinkaarilaskenta
14.11.2018
- pohjapiirustus LVI/17.6.2019
- Sitowise Oy:n tekemä LVI-selostus 7.6.2019
- Sitowise Oy:n tekemä Virolahden kirkko, sähkölämmityksen ja paloilmoitinjärjestelmän
uudistus, 7.6.2019
- museoviraston lausunto 18.6.2019
Virolahden kirkon peruskorjausta on suunniteltu vuodesta 2016 alkaen. Peruskorjauksen
päätarkoituksena on saada esteetön kulku alttarille, suurentaa kuorialuetta niin, että
siunaustilaisuudessa on arkun äärellä enemmän tilaa ja uusia kirkon lämmitysjärjestelmä, koska
kirkkosalin penkkien alla olevat sähköpatterit ovat elinkaaren päässä.

Virolahden kirkon peruskorjauksen arkkitehti Ulla Rahola on tehnyt 14.6.2019 päivätyn
hankekuvauksen, jossa kerrotaan kirkon historiaa sekä olennaiset tulevat muutokset
- kirkkosalin vanhat sähköpatterit ja osa sähköasennuksista uusitaan
- kirkon ja kellotapulin paloilmoitusjärjestelmä uusitaan
- kirkon pääasiallinen lämmitys toteutetaan jatkossa ilmalämpöpumpulla, kirkkoon tulee kaksi
sisäyksikköä
- esteettömyyttä parannetaan rakentamalla uusi liikuntaesteisten luiska
- Ulla Rahola on tehnyt muutoksia 14.6. suunnitelmiin vierailtuaan kirkkossa 5.7. ja ehdottaa
invaluiskan siirtämistä saarnatuolin puolelle, jolloin invapaikat ovat lähempänä
invasisäänkäyntiä ja penkeistä poistuu ainoastaa paljon istumaaan kelvottomia paikkoja
- lasten leikkipaikkaa suurennetaan poistamalla penkkirivin etumus
- ensimmäinen penkkirivi poistetaan ja etuosan penkkirintamus siirretään yhtä penkkiriviä
taaemmaksi ja samalla kuorialue suurenee
- penkkien alla olevaa lattiaa madalletaan muutosalueella
- valaistusta parannetaan uusimalla kuorin ns. spottivalaisimet
- kirkkosali paikkamaalataan erillisen maalausselosteen mukaan
- kirkon ulkoseinät maalataan erillisen maalausselosteen mukaan
Kirkkolain 14 luvun 5 §:n kertoo kirkollisen rakennuksen suojelusta.
5 § (30.12.2013/895)
Kirkollisen rakennuksen suojelu

Kirkollisen rakennuksen suojelun tavoitteena on turvata kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö
osana kulttuuriperintöä, vaalia sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen
kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1917, on suojeltu suoraan lain nojalla.
Kirkkohallitus voi määrätä tätä myöhemmin käyttöön otetun kirkollisen rakennuksen suojeltavaksi,
jos suojelu on perusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan tai erityisten
ympäristöarvojen kannalta. Kirkkohallitus päättää suojelusta omasta, seurakunnan,
tuomiokapitulin tai Museoviraston aloitteesta.
Rakennuksen suojelu käsittää myös sen kiinteän sisustuksen, siihen liittyvät maalaukset ja
taideteokset sekä rakennuksen pihapiirin.
5 a § (30.12.2013/895)
Lausunnot

Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on ennen päätöksen tekemistä varattava Museovirastolle
tilaisuus antaa asiasta lausunto, jos päätös koskee suojellun tai sellaisen kirkollisen rakennuksen,
jonka käyttöön ottamisesta on kulunut 50 vuotta, olennaista muuttamista tai purkamista taikka
käyttötarkoituksen muuttamista. Lausunto on pyydettävä jo asiaa koskevasta suunnitelmasta.
Seurakunnan tai seurakuntayhtymän on lisäksi ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, jos kirkollinen
rakennus sijaitsee Ahvenanmaalla, tai saamelaiskäräjille, jos rakennus sijaitsee saamelaisten
kotiseutualueella.
Museovirasto voi antaa ohjeita suojeltua kirkollista rakennusta koskevan päätöksen
täytäntöönpanosta.
Seurakunta on pyytänyt lausuntoa Museovirastolta ja lausunnossa todetaan, että ”esitettyjen
suunnitelmien tarkoittavan kirkon olennaista muuttamista. Koska kyseessä on kirkkolain
(895/2013) 14 luvun 5 a § tarkoittama olennainen muutos, tulee kirkkovaltuuston päätös kirkkolain
14 luvun 2 § mukaan alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Museovirasto puoltaa edellä kuvattujen korjaus- ja muutostöiden toteuttamista.”
Virolahden kappelineuvosto on käsitellyt muutostöitä kokouksessaan 20.8.2019 ja hyväksynyt
suunnitelmat.
Kiinteistötyöryhmä kokoontuu 3.9.2019 klo 14 keskustelemaan suunnitelmista.
Esitys, talousjohtaja
Kirkkoneuvosto päättää
a) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Virolahden kirkon muutostyöt ja että
b) kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL 14, 2 §)
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
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Kvsto 24.9.2019 § 21
Esitys
Kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Virolahden kirkon muutossuunnitelmat ja
2. alistaa päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi
Päätös
Päätettiin
1. hyväksyä yksimielisesti Virolahden kirkon muutossuunnitelmat ja
2. alistaa päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

22 §
Muut esille tulevat asiat
Esitys
Kirkkovaltuuston esityslistat materiaaleineen lähetetään jatkossa kaikille sähköisesti. Mikäli
kirkkovaltuuston jäsen haluaa esityslistan paperisena, siitä pitää ilmoittaa erikseen kirkkovaltuuston
sihteerille.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
Asko Tuomisalo jätti valtuustoaloitteen seurakunnan organisaation muutoksesta, että
kappeliseurakuntarakenne puretaan ja tilalle rakennetaan uusi organisaatio, jossa Haminan,
Miehikkälän ja Virolahden alueella on vain yksi seurakunta, liite 1.
23 §
Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokousedustajien vaali 11.2.2019.
Jaettiin läsnäolijoille kirja Luottamushenkilönä seurakunnassa 2019 –.

24 §
Muutoksenhaku
VALITUSOSOITUS
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 annetun lain mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 18,19,20,22,23,24
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
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markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:Haminan seurakunta
Käyntiosoite: Pikkuympyräkatu 34
Postiosoite:49400 HAMINA
Telekopio:(05) 210 3022
Sähköposti:hamina.srk@hamina.fi
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.

Hankintaoikaisu
n 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:
• Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Postiosoite: PL 1744 70101 KUOPIO
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-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:

Valitusaika

• Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI
Telekopio: (015) 321 6016
Sähköposti:

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 21

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 lähettämistä,
saantitodistuksen osaoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
_______________ _______________________________________________________________________________________________
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 johdosta 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
hallintohttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä

ja

erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa

osoitteessa

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.
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Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muut ratkaisua, joka
koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n
nojalla tai 3) sitä, että hankitalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, josi 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 2.050 euroa.
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Knsto

Kvsto

