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35 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 517.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

36 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 kohdan mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta.
Lisäksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 § 2 mom. mukaan esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston kokouksesta on ollut kuulutus asialuetteloineen
nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 6.11.-16.11.2017.
Valtuutetuille kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 6.11.2017.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Koska paikalla on 26 valtuutettua tai varajäsentä, kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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37 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

38 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirjan
tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua valtuutettua.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.1.2015, että pöytäkirjan
tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan alkaen aakkosten
lopusta.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Eteläniemen ja Pirkko Aaltosen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
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39 §
Päiväniemen kesäkodin myyntiin asettaminen
KN 6.9.2017
Päiväniemen (908-470-1-16) rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa. Viemärijärjestelmä pitää uudistaa nykymääräysten mukaiseksi. Päiväniemen käyttöaste on vähäinen. Lentopallo ja saunaillat voidaan toteuttaa
myös Pappilanniemessä. Kohde on parhaan hinnan varmistamiseksi hyvä
myydä tarjouskaupalla.
Isännöitsijän
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Päiväniemen kesäkodin
myyntiin asettamista.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti palauttaa asian jatkovalmisteluun vuotuisten kustannusten sekä rakennusten tarvitsemien välttämättömien korjausten ja
niiden kustannusten selvittämiseksi.

KN 12.10.2017, 186 §
Oheisissa liitteissä on selvitetty varauskirjan mukainen käyttö vuosina
2014-2017 sekä kustannusarviot viiden vuoden sisällä välttämättömistä
korjauksista. Käyttömenoihin on lisätty kiinteistötoimen ja hautausmaahenkilöstön tekemä työpanos, mikä ei näy kuluina kustannuspaikalla. Jätevesien käsittely ympäristötarkastajan mukaan pitää olla valmiina 2019.

Isännöitsijän päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle Päiväniemen kesäkodin myyntiin asettamista.
Käsittely:
Jorma Aalto ehdotti, ettei kirkkoneuvosto esitä Päiväniemen kesäkodin myyntiin asettamista. Esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.
Jorma Aalto jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Päiväniemen kesäkodin
myyntiin asettamista.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto päättää asettaa Päiväniemen kesäkodin
myyntiin.
Käsittely:
Jorma Aalto esitti, että Päiväniemen kesäkotia ei aseteta
myyntiin. Ulla Karppila ja Helena Salminen kannattivat Aallon esitystä. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että on suoritetta-
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va äänestys. Äänestystavaksi puheenjohtaja päätti kättennostoäänestyksen, jossa JAA äänestävät päätösehdotusta
kannattavat ja EI äänestävät ne, jotka kannattavat Jorma
Aallon esitystä.
Suoritetussa äänestyksessä JAA äänestivät Pirkko Aaltonen, Erkki Eteläniemi, Seppo Harinen, Marja Heikkinen,
Maarit Henttonen-Hakala, Nina Hukkila, Pentti Hupanen,
Sari Ilovuori, Kari Kauhanen, Toivo Lehtonen, Ritva Niska,
Salme Niska, Lahja Nummela, Päivi Patojoki, Anja Peräkääly, Ritva Räisänen, Sari Pulla-Savolainen, Seppo Sinisalo ja
Sari Veuro.
EI äänestivät Jorma Aalto, Ulla Karppila, Elina Lähde, Päivi
Muhonen, Satu Mäkelä, Helena Salminen ja Pekka Tynskä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänin 19 – 7 asettaa Päiväniemen
kesäkodin myyntiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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40 §
Tienviitat 2022
Lähes kolme vuotta, piispantarkastuksesta 2015 asti jatkunut
strategiaprosessi, on saatettu päätökseen. Yhdessä kuljettu matka
on ollut tärkeä. Strategian ohjausryhmä on pitänyt langat käsissään prosessin kuluessa. Varsinainen työ on kuitenkin tehty siten,
että siihen ovat osallistuneet seurakuntalaisten lisäksi yhteistyökumppanit. On hyödynnetty myös kirkon yhteisiä dokumentteja
seurataksemme yleisiä trendejä. Jäsen 360 -analyysi on tarjonnut
näköalan seurakunnan painopisteiden pohdinnalle. Johtopäätökset
ovat laajasti yhteisten kokemusten jakamista tulevaisuuden suunnasta.
Prosessin pituudesta huolimatta työryhmä esittää strategian selkokielellä minimalistisesti kuvalliseen asuun ja iskulauseisiin puettuna. Strategian ohjausryhmä ehdottaa luopumista strategia sanan käytöstä ja sen korvaamista Sääksmäen seurakunnan tienviitat 2022 -nimityksellä.
Lapsiasiavaikutusten arviointi: Strategia seurakunnan toimintaa
ohjaavana työvälineenä vaikuttaa mitä suurimmassa määrin lasten, nuorten ja perheiden arkeen. Strategiaprosessissa lasten,
nuorten ja perheiden tarpeiden kartoittaminen on toteutettu hyödyntäen muun muassa kasvatuksen henkilöstön asiantuntemusta,
Valkeakosken kaupungin tulevaisuusselontekoa sekä kirkon tulevaisuuskomitean mietintöä. Keskeisinä toimintaa ohjaavina periaatteina ovat dialogisuus, kohtaaminen, osallisuus, yhteisöllisyys
ja monipuolinen viestintä. Nämä ohjaavat seurakuntaa etsimään
aktiivisesti yhteyttä lasten ja perheiden kanssa ja toimimaan näiden parhaaksi. On tarpeen jatkaa lapsivaikutusten arviointia strategian toteutumisen arvioinnin yhteydessä.
Strategian ohjausryhmä esittää, että kirkkoneuvosto vie kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seuraavan päätösehdotuksen:
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi
1. esityksen strategiaksi, joka on yhden sivun visuaalinen kuvaus
Sääksmäen seurakunnan tienviitat vuoteen 2022, joka sisältää
digitaalisen esityksen sanojen usko, toivo, rakkaus, viljele ja
varjele selitykset,
2. esityksen henkilöstöstrategiaksi: Sääksmäen seurakunta ylläpitää sen osaamisen ja henkilöstön, jolla strategian kokonaislinjaus sekä lakisääteiset tehtävät ja ydintoiminnot toteutuvat
taloudellisesti, tuottavasti ja joustavasti. Henkilöstöä vähennetään hallitusti ja tehtäviä jaetaan laaja-alaisesti uudelleen. Etsiydymme yhteistyöhön muiden seurakuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntalaisille siirretään vastuuta toiminnasta
ja palkattu henkilöstö tekee yhteistä työtä yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa yli työalarajojen,
3. esityksen kiinteistöstrategiaksi: Sääksmäen seurakunnan kiinteistöistä luovuttamattomia ovat hautausmaiden yhteydessä

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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olevat kirkot. Kiinteistöistä luovutaan siten, että seurakunnan
ydintoiminnot turvataan. Toiminnan kannalta tarpeelliset tilat
vuokrataan. Pappilanniemen kurssikeskus säilytetään ja sen
toimintaa kehitetään,
4. esityksen strategiseksi painopisteeksi: Sääksmäen seurakunta
ottaa toiminnassaan huomioon Jäsen360 -analyysin esittelemät väestösegmentit ja niiden erilaisuudet painottaen irrallisten tavoittamista ja kohtaamista. Tämä edellyttää henkilöstöja talousresurssien kohdentamista ja sekä viestinnän ja toiminnan mukauttamista kohderyhmän mukaan.
Kirkkoneuvosto antaa strategian ohjausryhmälle tehtäväksi
tarkkailla ja dokumentoida organisaatiossa tapahtuvia muutoksia strategian toteutumisen kannalta ja raportoida kirkkoneuvostolle asiasta puolivuosittain vuoden 2020 loppuun asti.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Sääksmäen
seurakunnan strategian, erilliset seurakunnan henkilöstöstrategian
ja kiinteistöstrategian sekä seurakunnan strategiset painopisteet.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan
1. strategian, joka on yhden sivun visuaalinen kuvaus
Sääksmäen seurakunnan tienviitat vuoteen 2022, joka
sisältää digitaalisen esityksen sanojen usko, toivo, rakkaus, viljele ja varjele selitykset,
2. henkilöstöstrategian: Sääksmäen seurakunta ylläpitää
sen osaamisen ja henkilöstön, jolla strategian kokonaislinjaus sekä lakisääteiset tehtävät ja ydintoiminnot toteutuvat taloudellisesti, tuottavasti ja joustavasti. Henkilöstöä vähennetään hallitusti ja tehtäviä jaetaan laajaalaisesti uudelleen. Etsiydymme yhteistyöhön muiden
seurakuntien ja yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntalaisille siirretään vastuuta toiminnasta ja palkattu henkilöstö tekee yhteistä työtä yhdessä vapaaehtoisten
seurakuntalaisten kanssa yli työalarajojen,
3. kiinteistöstrategian: Sääksmäen seurakunnan kiinteistöistä luovuttamattomia ovat hautausmaiden yhteydessä olevat kirkot. Kiinteistöistä luovutaan siten, että seurakunnan ydintoiminnot turvataan. Toiminnan kannalta
tarpeelliset tilat vuokrataan. Pappilanniemen kurssikeskus säilytetään ja sen toimintaa kehitetään,
4. strategiset painopisteet: Sääksmäen seurakunta ottaa
toiminnassaan huomioon Jäsen360 -analyysin esittelemät väestösegmentit ja niiden erilaisuudet painottaen
irrallisten tavoittamista ja kohtaamista. Tämä edellyttää
henkilöstö- ja talousresurssien kohdentamista ja sekä
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viestinnän ja toiminnan mukauttamista kohderyhmän
mukaan.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
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41 §
Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen
Seurakuntien tulee viimeistään 17.11.2017 ilmoittaa verohallinnolle
vuodelle 2018 vahvistamansa tuloveroprosentin suuruus.
Seurakunnan verotulokertymä 30.9.2017 on yhteensä 3.258.531 euroa, jossa on edellisiltä vuosilta tilitettyä yhteisöveroa 8.497 euroa.
Verovuosi 2016 on valmistumassa ja saadun ennakkotiedon mukaan seurakunnan kirkollisverotulot olisivat 4.154.812 euroa
(v. 2015 4.176.900 €, v. 2014 4.283.301 €, v. 2013 3.918.953 €, v. 2012
3.853.420 €, v. 2011 3.771.117 €, v. 2010 3.683.747 €, v. 2009 3.380.545
€, v. 2008 3.528.454 €, v. 2007 3.423.458 €). Laskua vuoteen 2015 ver-

raten on 0,6 %.
Kirkkohallituksen tilittämä valtionosuus (415.000 euroa)korvaa yhteisöverotuoton, jonka keskimääräinen kuukausitilitys vuosina 2007 2014 oli 367.544 €.
Ansio- ja pääomatuloveroja seurakunnalle on 30.9. mennessä tilitetty
kuluvalta vuodelta 2.707.540 euroa. Laskua on 6,7 % edellisen vuoden (2.901.513 euroa) vastaavaan ajankohtaan verraten.
Aikaisemmilta verovuosilta on tilitetty 542.494 euroa.
Yhteensä 3.250.033 euroa, missä on laskua edelliseen vuoteen verraten 6,7 %.
Yhteisöveroja on tilitetty aikaisemmilta vuosilta vielä 8.497 euroa.
Vuoden 2018 talousarvioehdotuksessa kirkollisverotulokertymäksi on
arvioitu 3.980.000 euroa tuloveroprosentin ollessa 1,65. Sääksmäen
seurakunnan osuus kirkon saamasta valtionavustuksesta on 415.000
euroa.
Talousarvioehdotuksessa toimintakate on – 4.003.706 euroa ja vuosikate
-76.806 euroa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
vahvistaa Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2018.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
vahvistaa Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2018.
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Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto vahvistaa Sääksmäen seurakunnan vuoden
2018 tuloveroprosentin suuruudeksi 1,65 prosenttia.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
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42 §
Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 ja talousarvion vuodelle
2018 vahvistaminen
Vuoden 2018 talousarvion verotulokertymä on arvioitu 1,65 suuruisen tuloveroprosentin mukaan. Verotuloja on seurakunnalle arvioitu kertyvän 4.395.000 euroa, missä on kirkkohallituksen tilittämää valtionrahoitusosuutta 415.000 euroa.
Talousarviossa verotulojen osuus ulkoisista tuloista on 87 %. Ulkoiset toimintamenot ovat 4.648.869 euroa, kun ne vuoden 2017
talousarviossa ovat 4.801.191 euroa. Talousarvion suurin menoerä on henkilöstömenot, joista palkkojen osuus on 2.173.990
euroa ja muiden henkilöstömenojen 553.038 euroa, yhteensä
2.727.028 euroa. Tässä on kasvua 1,4 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.
2016 tehdyn poistosuunnitelman muutoksen jälkeen suunnitelmanmukaisten poistojen määrä on noussut 349.517 eurosta
518.608 euroon.
Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen
määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Vuoden 2018 talousarviossa vuosikate on -36.806
euroa (-162.595 euroa v. 2017).
Talousarvioehdotuksessa henkilöstökulut ovat 2.727.028 euroa, mikä
on 62 % verotuloista. Sivukulut on laskettu 25,7 % mukaisina. Vakituisen henkilöstön lisäksi ehdotuksessa on määrärahat kesäpapin,
teologiharjoittelijan, kahden määräaikaisen nuorisotyöntekijän, suntioiden sijaisen, hautausmaan kausityöntekijöiden, Pappilanniemen
henkilöstön sijaisten palkkaukseen sekä kerho- ja leiriavustajapalkkioihin.
Hinnastoihin ja palkkioihin ei ole esitetty muutoksia, joten vuoden
2017 taksat vahvistetaan myös vuodelle 2018.
Tässä muodossa hyväksyttynä toiminta- ja taloussuunnitelmalla
vuosille 2018 – 2020 ja talousarviolla vuodelle 2018 ei ole välittömiä lapsiasiavaikutuksia.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille
2018 - 2020 ja talousarvion vuodelle 2018 kirkkovaltuustolle esitettäväksi sekä päättää, että vuoden 2017 hinnastoja ja palkkioita
noudatetaan myös vuonna 2018.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Kirkkoneuvosto esittää Sääksmäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 ja talousarvion vuodelle
2018 kirkkovaltuustolle

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA
16.11.2017

N:o

5 /2017

Sivu 14 (17)

Liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 – 2020 ja
talousarvio vuodelle 2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto vahvistaa Sääksmäen seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 ja talousarvion vuodelle 2018.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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43 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen virastokollegio on kokouksessaan 19.10.2017
vahvistanut kirkkovaltuuston Mihnankulman (908-453-1-153) n.
0,6 ha:n määräalan ja Kirkkoniemen tilan (908-444-1-24) myyntipäätökset.
Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä suoritti hautausmaakatselmuksen Valkeakosken ja Sääksmäen hautausmailla 4.9.2017.
Seurakunnan kotisivuille on liitetty uusi interaktiivinen esite, jossa
kerrotaan seurakunnan toiminnasta ja esitellään tiloja. Esitteestä
tuli myös paperiversio (3000 kpl) mm. seurakuntaan muuttaville
annettavaksi.
Seurakuntatalon pääoven tuulikaapin ikkunaseinälle on asennettu
infotaulu.
Valkeakosken kirkon hankesuunnitelman laatijaksi on valittu Taloinsinöörit Oy.
Tampereen IT-yhteistyöalueen yhteistyösopimus on päivitetty.
Seurakunta on ottanut perintätoimiston palvelut käyttöön
1.10.2017 alkaen.
Hautainhoitorahaston asunto Kenraalinnaapuri -nimisessä asuntoosakeyhtiössä on asetettu myyntiin.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

44 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi KL 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen kello 19:45 yhdessä laulettuun virteen 30 ja Herran siunaukseen.
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VALITUSOSOITUS
Pykälät 35 - 44
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisperusteet
valitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valivirantuksella.
omainen
ja valitus- Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
aika
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna
PL 640, 13111 Hämeenlinna
0295642269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pykälät 41, 42
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:

VValitusaika
330 päivää

3
330 päivää

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

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
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.
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Talousjohtaja Eija Tuomioja, puhelin 0400 546 222, email eija.tuomioja@evl.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinlain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000
euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

