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Osallistujat

Yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntavaaleissa valituista 51 jäsenestä seuraavat 50:
Hakunilan seurakunta
Araneva Jari
Eklund Tarja
Kihlström Anneli
Nieminen Taru
Perälä Emma
Puolakka Teuvo
Söderholm Jorma
Hämeenkylän seurakunta
Hautala Taina
Karhunen Anneli
Kaseva Leena
Paulun Eila
Tulosmaa Eero
Korson seurakunta
Kallio Kirsi
Koskinen Anneli
Lehto Leena
Norvanto Jukka
Puskala Jani
Rämö Eve
Salminvuo Mia
Rekolan seurakunta
Ala-Kapee-Hakulinen Pirjo
Heikkilä Asta
Karvonen Tapio
Ojala Eveliina
Rokkanen Sakari
Tuomela Tiina
Tikkurilan seurakunta
Hentilä Jorma
Jääskeläinen Markku J.
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Korhonen Johanna
Lappalainen Annika
Lehmuskallio Paula
Mansikka Kari
Pokki Hilkka
Porthén Jari
Ropponen Janne
Routarinne Simo
Tepora Elisabet
Virta Liisa
Weckman Markku

Hilli Matti

poissa

Vantaankosken seurakunta
Ahlroth Riitta
Huvila Raimo
Kemppinen Hilkka
Laakkonen Hanne
Laakso Sari
Mäkinen Heikki
Palmu Anna-Kaarina
Pottonen Risto
Salo Eero
Sivunen Eero

Mäkinen Auno

Vanda svenska
Eklöf Jan-Erik
Sergelius Tom
Träskman Marianne
Kirkkoherrat
Fagerudd Martin
Latikka Laura Maria
Nevala Jukka
Silvast Janne
Yrjölä Pirkko
Seurakuntayhtymän johtavat viranhaltijat
Juusela Pauli
Savioja Anita
Turunen Sari
Venho Juha

päätoimittaja-viestintäjohtaja
lakimies
kiinteistöjohtaja
talouspäällikkö

Puheenjohtaja

Raimo Huvila (1–8 §)
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen (9–18 §)

Sihteeri

lakimies Anita Savioja
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Kokouksen avaus
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Janne Silvast kutsui iältään vanhimman valtuutetun Raimo Huvilan johtamaan puhetta.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Puheenjohtaja Raimo Huvila totesi avauspuheenvuorossaan, että olemme
uutena valtuustona aloittamassa nelivuotiskauttamme, jossa työtämme siivittää strategiamme missio ”Armon asialla vaativassa maailmassa” ja sen visio,
näkymme ”Ihmisiä kohtaava ja vahvistava sekä työssään uudistuva kirkko
Vantaalla”. Nämä heijastavat kirkkomme toiminnan peruspilareita. Käytännössä voimme todeta, että saamme aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä ja
näin ollen meillä on kaikki mahdollisuudet löytää työllemme uusia avauksia ihmisten palvelemiseksi. Meille yksilöinä ja kirkkona on uskottu arvokas ja ainutlaatuinen tehtävä toimiessamme Jumalan asialla entistäkin vaativammassa maailmassa.
Visiomme toteuttaminen on meille päättäjinä vakava haaste, kun tiedostamme päällämme olevat uhat.
Hän toivotti kaikille onnea ja menestystä sekä Jumalan runsasta siunausta
vaativassa tehtävässä.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle kirkkoherranvirastojen ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 12.1.2015 alkaen olleella ilmoituksella. Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävänä samoilla ilmoitustauluilla 19.1.2015
alkaen.

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

3§

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotetaan valittaviksi Jari Araneva ja Jan-Erik Eklöf.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Araneva ja Jan-Erik Eklöf.

4§

Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä pito

Esitys

Pöytäkirjan tarkastus ehdotetaan pidettäväksi 3.2.2015 klo 12.00 Vantaan
seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa, Unikkotie 5, Tikkurila.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastojen ja
seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla 5.2.–9.3.2015. Nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 12.1.–16.2.2015 samoilla ilmoitustauluilla olleella ilmoituksella.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Kokouksen työjärjestys

Esitys

Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

6§

5 (17)

Seurakuntavaalien tuloksesta ilmoittaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Kirkon vaalijärjestyksen 2:52,2 §:n mukaan vaalilautakunnan on ilmoitettava
vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle.
Seurakunnilta on pyydetty viralliset tiedot vaalien tuloksesta ja ne ilmoitetaan
yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle. (AS)
Liite 1: Yhteenveto yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoihin vuosiksi 2015–2018 valituista
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä vaalien tuloksen tiedoksi ja lähettää
sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsee vaalien tuloksen tiedoksi.
Päätös

7§

Esitys hyväksyttiin.

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2015–2016

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Kirkkojärjestyksen 8:2 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen
vuoden ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkojärjestyksen 8:5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
antaa kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja on valittu. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan
vaalin vuosiksi 2015–2016.
Käsittely

Valtuutettu Markku J. Jääskeläinen ehdotti, että kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittaisiin Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen.

Päätös

Valittiin Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi
vuosiksi 2015–2016.

8§

Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015–2016

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Esittelyn osalta viitataan edellisen asian esittelyyn. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016.
Käsittely

Valtuutettu Jari Porthén ehdotti, että kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
valittaisiin Markku Weckman.

Päätös

Valittiin Markku Weckman yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi
vuosiksi 2015–2016.
Markku Weckman kiitti luottamuksesta.
Tämän jälkeen Raimo Huvila kutsui Pirjo Ala-Kapee-Hakulisen johtamaan puhetta.

9§

Yhteisen kirkkovaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali vuosiksi
2015–2018

Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 36 §:
Seurakuntavaalien jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessa valtuusto asettaa toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten keskuudestaan vaalilautakunnan, johon samalla valitaan viisi varsinaista jäsentä ja viisi
varajäsentä.
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Valtuusto määrää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.
Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kolmen jäsenen ollessa saapuvilla.
Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri.
Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä. (AS)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi 2015–2018
2. valita vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä
3. valita vaalilautakuntaan viisi varajäsentä
4. valita vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. asettaa suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosiksi 2015–2018
2. valitsee vaalilautakuntaan viisi varsinaista jäsentä
3. valitsee vaalilautakuntaan viisi varajäsentä
4. valitsee vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Käsittely

Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen ryhtyi johtamaan puhetta tästä pykälästä lähtien.
Hän kiitti luottamuksesta ja sanoi, että hän pyrkii olemaan luottamuksen arvoinen. Hän toivoi, että kirkkovaltuuston asema vahvistuisi entisestään. Kirkkovaltuuston jäsenet ovat saaneet luottamuksen seurakuntalaisilta. Kirkkovaltuuston toiminta on tärkeää. Hän toivoi työn jatkuvan hyvässä rakkauden
hengessä, vaikka joskus asioista oltaisiin eri mieltä.
Ehdotukset eri luottamuselimiin valittavien nimistä oli jaettu valtuutetuille paperilla pöydille ja lisäksi ne heijastettiin taululle. Kukaan ei tehnyt varsinaista
suullista ehdotusta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi vuosiksi
2015–2018 valittiin
Jäsenet

Varajäsenet

Kari Mansikka
Anneli Kihlström

Hanne Laakkonen
Risto Pottonen
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Asta Heikkilä
Sakari Rokkanen
Annika Lappalainen

Anneli Koskinen
Anneli Karhunen
Jan-Erik Eklöf

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Mansikka ja varapuheenjohtajaksi Anneli Kihlström.

10 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Jokaisella seurakunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja yhteisessä kirkkoneuvostossa. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ei katsota edustavan
mitään seurakuntaa.
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:
Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
ja sitten muut jäsenet.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii tuomiokapitulin määräyksen
perusteella vuosina 2015–2016 Tikkurilan seurakunnan kirkkoherra Janne
Silvast.
Kirkkolain 7:4 §:
Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä
valittaessa on kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii
niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada
valituksi vähintään yhden ehdokkaan.
Kirkkolain 23:2 §:
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu
jäsen, joka ei ole vajaavaltainen.
Jäseneksi ja varajäseneksi ei saa valita seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltijaa eikä työsopimussuhteista työntekijää.
Kirkkolain 23:8 §:
Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta
kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa,
yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Pöytäkirja
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Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016.
Käsittely

Ehdotukset eri luottamuselimiin valittavien nimistä oli jaettu valtuutetuille paperilla pöydille ja lisäksi ne heijastettiin taululle. Kukaan ei tehnyt varsinaista
suullista ehdotusta.

Päätös

Valittiin Raimo Huvila yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi
2015–2016.
Raimo Huvila kiitti luottamuksesta.

11 § Yhteisen kirkkoneuvoston muiden varsinaisten jäsenten vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Esittelyn osalta viitataan edellisen asian esittelyyn. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaalin vuosiksi 2015–
2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston muiden jäsenten
vaalin vuosiksi 2015–2016.
Käsittely

Ehdotukset eri luottamuselimiin valittavien nimistä oli jaettu valtuutetuille paperilla pöydille ja lisäksi ne heijastettiin taululle. Kukaan ei tehnyt varsinaista
suullista ehdotusta.

Päätös

Yhteisen kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2015–2016 valittiin
Markku J. Jääskeläinen
Paula Lehmuskallio
Riitta Ahlroth
Sari Roman-Lagerspetz
Markku Nieminen
Heikki Hilli
Tarja Eklund
Anneli Karhunen
Seppo Kalliokoski
Jan-Erik Eklöf
Eero Tulosmaa
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12 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 §:
Kun edellä 3 §:ssä mainittu vaali on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi
2015–2016.
Käsittely

Ehdotukset eri luottamuselimiin valittavien nimistä oli jaettu valtuutetuille paperilla pöydille ja lisäksi ne heijastettiin taululle. Kukaan ei tehnyt varsinaista
suullista ehdotusta.

Päätös

Yhteisen kirkkoneuvoston varajäseniksi vuosiksi 2015–2016 valittiin
Jäsenet

Varajäsenet

Raimo Huvila, varapuheenjohtaja
Markku J. Jääskeläinen
Paula Lehmuskallio
Riitta Ahlroth
Sari Roman-Lagerspetz
Markku Nieminen
Heikki Hilli
Tarja Eklund
Anneli Karhunen
Seppo Kalliokoski
Jan-Erik Eklöf
Eero Tulosmaa

Jarno Tepora
Juhani Bruun
Mia Salminvuo
Suvi Viljaranta
Marika Tähkänen
Sinikka Ylén
Liisa Virta
Hilkka Pokki
Eila Paulun
Reetta Leskinen
Tom Sergelius
Teuvo Puolakka

13 § Vantaan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaali,
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä henkilökohtaisten varajäsenten
vaali vuosiksi 2015-2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 1 §:
Yhteinen kirkkovaltuusto (valtuusto) valitsee yhteisen kirkkoneuvoston (neuvosto) alaisen kiinteistöjohtokunnan jäseniksi seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
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Vaali toimitetaan valtuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Valtuusto valitsee ensin johtokunnan varsinaiset jäsenet ja näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämän jälkeen henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaalilla.
Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 3 §:
Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on Vantaan seurakuntayhtymään (yhtymä) kuuluvan seurakunnan jäsen, joka on KL 7. luvun 3. §:n tarkoittamalla tavalla vaalikelpoinen, ja joka ei ole Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan
seurakunnan tai yhteisten palvelujen palveluksessa. Jäsenten tulee olla perehtyneitä johtokunnan toimialaan. (AS)

Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. toimittaa kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–
2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. toimittaa kiinteistöjohtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–
2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.
Käsittely

Ehdotukset eri luottamuselimiin valittavien nimistä oli jaettu valtuutetuille paperilla pöydille ja lisäksi ne heijastettiin taululle. Kukaan ei tehnyt varsinaista
suullista ehdotusta.

Päätös

Kiinteistöjohtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi vuosiksi 2015–2016 valittiin
Jäsenet

Varajäsenet

Eero Sivunen
Jari Porthén
Urpo Vainio
Jorma Hentilä
Anneli Kihlström
Anneli Karlsson
Leila Nuotio

Eero Tolonen
Eero Tulosmaa
Minna Kuusela
Antti Marvia
Raili Savolainen
Veijo Puustinen
Tapani Varis

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto

1/2015
1–18 §

12 (17)

27.1.2015
Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eero Sivunen ja varapuheenjohtajaksi
Jari Porthén.

14 § Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten
jäsenten vaali, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä henkilökohtaisten
varajäsenten vaali vuosiksi 2015–2016
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännön 1 §:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston alaisen johtokunnan jäseniksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan valtuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Valtuusto valitsee ensin johtokunnan varsinaiset jäsenet ja sitten näistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Tämän jälkeen valitaan henkilökohtaiset varajäsenet eri vaalilla.
Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan johtosäännön 3 §:
Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan jäsen, joka on KL 7. luvun 3. §:n tarkoittamalla tavalla
vaalikelpoinen, ja joka ei ole Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan tai yhtymän palveluksessa. Jäsenillä tulee olla johtokunnan alaisten
työalojen ja Vantaan eri seurakuntien tuntemusta. (AS)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. toimittaa yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. toimittaa yhteisen seurakuntatyön johtokunnan varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016
2. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2015–2016
3. toimittaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2015–2016.

Pöytäkirja
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1/2015
1–18 §

13 (17)

27.1.2015

Käsittely

Ehdotukset eri luottamuselimiin valittavien nimistä oli jaettu valtuutetuille paperilla pöydille ja lisäksi ne heijastettiin taululle. Kukaan ei tehnyt varsinaista
suullista ehdotusta.

Päätös

Yhteisen seurakuntatyön johtokunnan jäseniksi ja varajäseniksi vuosiksi
2015–2016 valittiin
Jäsenet

Varajäsenet

Elisabet Tepora
Emma Perälä
Seppo Palonen
Anneli Koskinen
Eila Paulun
Eero Untamala
Henri Järvinen

Tiina Tuomela
Taru Nieminen
Sakari Rokkanen
Jarno Eskelinen
Pasi Järvinen
Nina Silander
Eppu Rantala

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Elisabet Tepora ja varapuheenjohtajaksi Emma Perälä.

15 § Toimikauden 2015–2018 tilintarkastus
Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Seurakuntien tilintarkastusta koskeva kirkkojärjestyksen 15. luvun 7. pykälän
mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien
hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan taikka näiden sijasta tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden
tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja.
Voimassa olevan Vantaan seurakuntayhtymän taloussäännön 27 §:n mukaan
yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon
ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastuksessa
noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, kirjanpitolakia ja -asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia
soveltuvin osin. Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja
muista tilivelvollisista riippumattomaksi. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tilintarkastajalla on oikeus suorittaa osa työstään alihankintana.
Tilintarkastusyhteisön valintaa varten järjestetään tarjouskilpailu hankintalain
mukaisesti. (JT)
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. seurakuntayhtymän vuosien 2015–2018 tilintarkastusta hoitamaan valitaan tilintarkastusyhteisö kirkkojärjestyksen 15:7 §:n mukaisesti
2. yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan tehtäväksi järjestää tarjouskilpailu
siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää tilintarkastusyhteisön valitsemisesta huhtikuun 2015 kokouksessa.

Pöytäkirja

Yhteinen kirkkovaltuusto
Päätös

1/2015
1–18 §

14 (17)

27.1.2015
Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää, että
1. seurakuntayhtymän vuosien 2015–2018 tilintarkastusta hoitamaan valitaan tilintarkastusyhteisö kirkkojärjestyksen 15:7 §:n mukaisesti
2. yhteiselle kirkkoneuvostolle annetaan tehtäväksi järjestää tarjouskilpailu
siten, että yhteinen kirkkovaltuusto voi päättää tilintarkastusyhteisön valitsemisesta huhtikuun 2015 kokouksessa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

16 § Hämeenkylä seurakunnan 1. kanttorin viran muuttaminen laajaa yliopistotutkintoa
vaativaksi viraksi
Hämeenkylän seurakuntaneuvosto 4.12.2013 / 116 §
Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa edellisessä kokouksessaan
30.10.2013 §:ssä 103, joka on alla.
Piispainkokouksen ohjesääntö ylimmän asteen kanttorin tehtävästä on seuraava:
Keskimmäisen asteen kanttorin tutkinnon suorittaneen kanttorin keskeisten
tehtävien lisäksi:
1) Seurata kirkkomusiikin kehitystä ja edistää sen jäsentymistä yhteiskunnan
muuhun musiikki- ja kulttuurielämään sekä toimia kirkkomusiikin asiantuntijana.
2) Ylläpitää ja kehittää erityisalansa edellyttämiä tietoja ja taitoja.
3) Perehtyä laaja-alaisesti oman erityisalansa kysymyksiin ja seurata sen kehitystä.
Musiikin johtoon erikoistuneen ylimmän asteen kanttorin tutkintoa edellyttävän viran haltijan tehtävänä on tämän lisäksi erityisesti:
1) Toimia kuoro- ja soitinmusiikin edistämiseksi jumalanpalveluselämässä ja
seurakunnan toiminnassa.
2) Harjoittaa taiteellista toimintaa eri tyyppisten kuorojen ja soitinyhtyeiden
johtajana seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa.
Lauluun erikoistuneen ylimmän asteen kanttorin tutkintoa edellyttävän viran
haltija tehtävänä on tämän lisäksi erityisesti:
1) Toimia laulumusiikin edistämiseksi jumalanpalveluselämässä ja seurakunnan toiminnassa.
2) Harjoittaa taiteellista toimintaa esiintymällä solistina seurakunnan toiminnassa.
3) Ohjata kuorolaisia luonnolliseen äänenkäyttöön.
Hämeenkylän seurakunnassa on viime vuosien ajalta vahva näyttö, miten
korkealla ammattitaidolla on saatu omin voimin aikaiseksi korkeatasoista kirkkomusiikkia konsertein, jumalanpalveluksissa sekä muissa tilaisuuksissa. Hämeenkylän seurakunnassa teemme lisäksi monipuolista ja korkeatasoista
musiikkia monien hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Näihin kuuluvat

Pöytäkirja
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mm. alueella asuvat ammattimuusikot, Vantaan musiikkiopisto sekä Tikkurilan
soittokunta.
Seitsemän vuoden aikana, jonka 1. kanttorin virassa toiminut Hannu Lehtikangas on toiminut Hämeenkylässä, hän on tehnyt kuorojen kanssa viisi cdlevyä. Arviot ovat olleet kiitettäviä. Viimeisin levy ´Sin olet taivahani´ ilmestyi
kesäkuussa 2013. Levy sisältää Oskar Merikannon musiikkia. Korkeatasoisen Hämeenkylän kamarikuoron lisäksi Lehtikangas johtaa Mieskuoro Kantoa
ja laulaa 1. tenoria Kajaus kvartetissa. Kuorot esiintyvät säännöllisesti Hämeenkylän jumalanpalveluksissa, tilaisuuksissa ja konserteissa.
Jumalanpalvelusmusiikin edistäminen ja kehittäminen on erittäin tärkeä osa
monipuolisia konsertteja soittajien ja laulajien kanssa. Näissä monissa Lehtikangas on toiminut johtajana ja solistina.
Piispainkokouksen ohjesäännön vaatimukset täyttyvät selvästi Hämeenkylässä.
Vantaalla laajaa yliopistotutkintoa vaativat kanttorit virat ovat Korsossa, Tikkurilassa ja Vantaankoskella. Hämeenkylän seurakunnan musiikkityön tukiryhmä puoltaa yksimielisesti Hämeenkylän 1. kanttorin viran muuttamista laajaa
yliopistotutkintoa vaativaksi viraksi (entinen A-virka, ylimmän asteen kanttori).
Kustannusvaikutus viran vaativuusmuutoksella on kuukausitasolla
sivukuluineen n. 550 €.

Esitys

Hämeenkylän seurakuntaneuvosto esittää esittelyosion perustein, että yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa Hämeenkylän seurakunnan 1. kanttorin viran (viran hoitajana kanttori Hannu Lehtikangas) laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi
viraksi (entinen A-virka, ylimmän asteen kanttori) 1.1.2014 alkaen.

Päätös

Keskusteltuaan asiasta neuvosto päätti lähettää esityksen Hämeenkylän 1.
kanttorin viran muuttamisesta laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi viraksi jatkovalmisteluun ja päätti pyytää musiikkityön tukiryhmältä lausunnon, jonka jälkeen asia uudelleen neuvostossa 4.12.

Käsittely

Musiikkityön tukiryhmältä on seurakuntaneuvostolle annettu seuraava lausunto:
Musiikkityön tukiryhmä pitää tärkeänä, että seurakunnan musiikkityö palvelee
koko seurakuntaa. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää, että musiikkityötä kehitetään jatkuvasti, ja että sen kärki on korkeatasoisen. Hämeenkylän seurakunnalla on ollut onni saada palvelukseensa korkeatasoisia kirkkomuusikoita, ja heidän työnsä on vakuuttanut työryhmän siitä, että musiikkityön kärkeen kannattaa panostaa. Valitettavasti nykyinen viranmääritys ei
vastaa sitä vaatimustasoa, mitä pitkäjänteisen laadukkaan kirkkomusiikkityön
ylläpitäminen edellyttää. Siksi musiikkityön tukiryhmä puoltaa virkamäärityksen muutosehdosta ja toivoo, että seurakuntaneuvosto tekee muutoksesta
myönteisen päätöksen.
Vantaalla 1.12.2013.

Uusi päätösesitys

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää esityksen Hämeenkylän 1. kanttorin viran
muuttamisesta laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi viraksi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja valmisteluun palkka-asiamies Arja Oksaselle.

Päätös

Uusi päätösesitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja
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Yhteinen kirkkoneuvosto 10.12.2014
Toisin kuin seurakuntaneuvoston pöytäkirjassa on mainittu, kanttorin viran
kustannusvaikutus kuukausitasolla sivukuluineen on 173,76 euroa.
Yhtymän johtajan esitys

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
päättää muuttaa 1.2.2015 lukien Hämeenkylän seurakunnan 1. kanttorin viran Hämeenkylän seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi kanttorin
viraksi, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen 9.2.2010
mukainen kelpoisuus kanttorin virkaan ja jonka palkkaus on vaativuusryhmän
601 mukainen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2015
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys
Yhteinen kirkkovaltuusto muuttaa 1.2.2015 lukien Hämeenkylän seurakunnan
1. kanttorin viran Hämeenkylän seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa vaativaksi kanttorin viraksi, jonka kelpoisuusehtona on piispainkokouksen päätöksen 9.2.2010 mukainen kelpoisuus kanttorin virkaan ja jonka palkkaus on
vaativuusryhmän 601 mukainen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

17 § Kokouksen päätös
Kokouksen lopussa pidettiin lyhyt esittäytymiskierros.
Puheenjohtaja päätti kokouksen, jonka päätteeksi veisattiin virsi 600.

18 § Valitusosoitus
Pöytäkirjan liitteenä on valitusosoitus.
Liite 2: Valitusosoitus

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 5.2.–9.3.2015 Vantaan seurakuntien ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla, Unikkotie 5, 01300 Vantaa, ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu 12.1.–16.2.2015 seurakuntien
ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen ilmoitustauluilla.
Vantaalla 10.3.2015

Anita Savioja
yhteisen kirkkovaltuuston sihteeri

Pöytäkirja
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Kokouksen puolesta

RAIMO HUVILA
Raimo Huvila
puheenjohtaja (1–8 §)

PIRJO ALA-KAPEE-HAKULINEN
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
puheenjohtaja (9–18)

ANITA SAVIOJA
Anita Savioja
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Vantaalla 3.2.2015

JARI ARANEVA
Jari Araneva

JAN-ERIK EKLÖF
Jan-Erik Eklöf

VSY - YKV 27.1.2015 - § 18 - Liite 2
VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Yhteinen kirkkovaltuusto

VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälät

27.1.2015

1–18 §

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:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 18

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentin 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 §: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 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80–83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Osoite
Faksi
Sähköposti

Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
09 010 364 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

1

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja
käyttöoikeusurakat).

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusaika

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälä

30 päivää

Osoite
Telekopio
Sähköposti

Bulevardi 16 B, V kerros, 00120 Helsinki
09 2340 3050
helsinki.tuomiokapituli@evl.fi

Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Telekopio
Sähköposti

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

Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
Osoite
Faksi
Sähköposti

30 päivää

30 päivää

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

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 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).
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

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen
Osoite
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
010 364 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

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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 € ja markkinaoikeudessa
226 €, jollei lain 6. tai 7. §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

