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Kokousaika Maanantai 31.10.2022 klo 17.00–18.58 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Raiskio Sakari, pj. 
Hakamäki Jenni, klo 17.00–18.50 
Heikkilä Timo  
Into Petri 
Lehtinen Rami 
Nurmi Satu 
Romppainen Emmi 
Stenberg Niina 
Lehti Petri, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valt. pj. 
Marttila Pauli, valt. 1. varapj. 
Esala Martti, valt. 2. varapj. 
Mansikka Ursula, valt. 3. varapj. 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri, klo 17.00–17.35 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 163–169 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet  
Satu Nurmi ja Niina Stenberg. 

 

Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

Sakari Raiskio Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 4.11.2022 
Allekirjoitukset 
 
 
 

Satu Nurmi  Niina Stenberg 

 

Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 7.11.–28.11.2022 
 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Lausunto Hämeen liiton vuoden 2023 talousarviosta ja  
vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmasta 
 
Kh § 163 
31.10.2022 Hämeen liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan taloussuunnitel-

maa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen te-
kemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopis-
teiksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettava jä-
senkuntiin lausunnoille syyskuun loppuun mennessä. 
  
Maakuntahallitus käsitteli 19.9.2022 § 136 luonnoksen Hämeen 
liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025 ja ta-
lousarvioksi vuodelle 2023 ja päätti pyytää perussopimuksen mu-
kaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittä-
miseksi.  
  
Vuodelle 2023 laaditussa talousarvioesitysluonnoksessa toiminta-
tuottojen määrä on yhteensä 2 249 000 euroa, josta 11 jäsenkun-
nan maksuosuuden osuus on 91,2 prosenttia eli 2 050 500 euroa. 
Jokioisten kunnan kuntamaksu on TA 2023-esityksessä 
59 670 euroa, kun vuonna 2022 maksuosuus on 58 236 euroa. 
Hämeen liiton talousarvio on valmisteltu sellaiseksi, että tilikau-
desta ei muodostu ali- tai ylijäämää. 

 
Esityslistan oheismateriaalina on Hämeen liiton toiminta- ja ta-
loussuunnitelma 2023–2025 ja talousarvio 2023. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää Jokioisten kunnan lausuntona todeta,  
 

1. että talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman luonnok-
sissa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat oikeanlaisia, ja 

2. että Hämeen liiton tulee aktiivisesti etsiä toimenpiteitä jäsen-
kuntien maksuosuuksien kasvun hillitsemiseksi ja niiden pie-
nentämiseksi tulevina vuosina. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Verovarojen tilitykset Jokioisten kunnalle 1.1.–31.10.2022  
 
Kh § 164 
31.10.2022  Kunnantoimistossa on laadittu yhteenveto verovarojen tilityksistä 

Jokioisten kunnalle lokakuun loppuun 2022. Selvitys perustuu ve-
rohallinnon antamaan verotilitysyhteenvetoon. 

   
Tarkasteluvälillä 1.1.–31.10.2022 kunnalle on tilitetty kunnallisve-
roa ennen vähennyksiä 15 739 788 euroa, joka on 828 308 euroa 
(5,6 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. 

    
Yhteisöveroa on vastaavalla ajanjaksolla tilitetty 1 329 003 euroa, 
joka on 406 084 euroa (23,4 %) vähemmän kuin vuonna 2021 
vastaavaan aikaan (v. 2021 korotettu jako-osuus poistunut) 

 
Kiinteistöveroa on tilitetty 1 089 938 euroa, joka on 213 014 euroa 
(24,3 %) enemmän kuin vuonna 2021 vastaavaan aikaan. Kiin-
teistöverotus siirtyi viime vuonna verovelvolliskohtaiseen verotuk-
sen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen), 
jossa verotus ei enää pääty kaikilla verovelvollisilla samaan ai-
kaan vaan joustavasti touko-lokakuun välillä.   
 
Kokonaisuudessaan kalenterivuoden alusta on tilitetty verotuloja 
18 158 730 euroa, joka on 635 239 euroa enemmän kuin vuonna 
2021 vastaavaan aikaan. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää merkitä selvityksen verovarojen tilityksestä 

tietoonsa saatetuksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.9.2022 (75,00 %) 
 
Kh § 165 
31.10.2022 Tuloslaskelma osoittaa, että suhteessa talousarvioon kunnan toimin-

tatuotoista on toteutunut 65,6 % ja toimintakuluista 75,7 %. Toiminta-
kate on toteutunut 77,1 %:sti. Vuosikate on tässä vaiheessa positiivi-
nen 932 117,90 euroa, joka on 826 188,49 euroa vähemmän kuin 
vastaavaan aikaan vuonna 2021. Verotuloja on kertynyt 76,7 % ja 
valtionosuuksia 74,4 % suhteessa talousarvioon. Syyskuun lopun 
osavuositulos on -218 265,18 euroa. 

 
Tuloslaskelma 1.1.–30.9.2022 on esityslistan viiteaineistona. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee kunnan talousarvion toteutumisen 1.1.–
30.9.2022 tiedokseen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Tilaisuudet ja tapahtumat 
 
Kh § 166 
31.10.2022 Pelastusopisto järjestää koulutuspäivän ”Evakuointi- ja alueellisen 

valmiuskeskuksen perustaminen”. Koulutus järjestetään etänä 
(Teams) torstaina 10.11.2022.  Koulutuspäivä on suunnattu eva-
kuointikeskuksen perustamiseen osallistuvalle ja toiminnallisista 
järjestelyistä vastaavalle kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden 
henkilöstölle, ja se soveltuu myös kolmannen sektorin, sekä pe-
lastuslaitosten edustajille. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee koulutuspäivän tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 167 
31.10.2022 Hallinto- ja talousjohtaja 4.10.2022 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky., hallitus 4.10.2022 
 Hämeen liitto, maakuntahallitus 10.10.2022 
 Forssan seudun hyvinvointiky., yhtymähallitus 18.10.2022 
 

Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt viranomaisten pöytäkirjat ja 
vastaavat päätökset tiedoksi ja päättää, että edellä luetelluissa kun-
nan viranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 
92 §:n mukaisen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 168 
31.10.2022 Lausuntopyynnöt: 

- Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 10.10.2022 lausuntoa ai-
heesta: luonnos Kansalliseksi metsästrategiaksi. 

- Kansallisarkisto pyytää 10.10.2022 lausuntoa aiheesta: päätös-
luonnos Julkishallinnon toimijoiden henkilöstöhallinnon ja hankin-
tatoimen asiakirjojen ja tietoaineistojen pysyvä säilytys. 

- Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 11.10.2022 lausuntoa ai-
heesta: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojär-
jestelmästä ja tiedottamisesta. 

- Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 13.10.2022 lausuntoa ai-
heesta: Suomen romanipoliittinen ohjelma 2023–2030. 

- Sisäministeriö, pelastusosasto pyytää 17.10.2022 lausuntoa ai-
heesta: luonnos pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulu-
tuksen uudistamisesta. 

- Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 17.10.2022 lausuntoa ai-
heesta: asetusmuutokset juomavesidirektiivin täytäntöönpane-
miseksi. 

 
Opetushallituksen määräys 19.10.2022 ”Muulla kuin koulun opetus-
kielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa opetuksessa käy-
tettävän opetuskielen hallinnan osoittaminen”. 
 
Lapsiasiavaltuutetun tiedote 17.10.2022, Lapsiasiavaltuutetun kam-
panja: Lapset huomioitava työelämässä. 
 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n yleiskirjeet: 
- 20/2022 Lääkärisopimuksen (LS) 2022–2025 keskitetyn erän ja-

kaminen yleiskorotuksena sekä osapuolten kannanotto palkkaus-
järjestelmäuudistuksesta hyvinvointialueille. 

- 21/2022 Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuk-
sen (OVTES) 2022–2025 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn erän 
jakaminen. 

- 22/2022 Kunta-alan muusikkojen ja näyttelijöiden palkat ja palk-
kiot 1.10.2022. 

 
Pöytäkirjanotteita: 
- Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus 3.10.2022 § 179, 

Henkilöstön siirtosuunnitelma ja luonnos henkilöstön siirtosopi-
mukseksi. 

 
 



 
Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

Kunnanhallitus 31.10.2022 302 16 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
- Ypäjän kunnanhallitus 27.9.2022 § 165, LounaPlussa ry:n kunta-

rahoitus 2023–2027 ”Vetävä Lounais-Häme” -leader-strategian 
toteuttaminen. 

- Tammelan kunnanvaltuusto 26.9.2022 § 49, Yhteistoimintasopi-
mus ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta vastuukuntamallilla. 

 
Hämeenlinnan kaupunginmuseon 14.10.2022 saapunut selostus 
”Jokioisten Pappilamuseo, alueellisen vastuumuseon käynti 
7.10.2022”. Käynnin tarkoitus oli Museoviraston avustus Pappilamu-
seon pärekattoihin ja muut Jokioisten kunnan museokokoelmiin liitty-
vät ajankohtaiset asiat. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. 
 

Merkittiin lisäksi tiedoksi kunnaninsinööri Kari Tasalan hankeselvi-
tys Myllytien teollisuusalueelta Forssaan tehdystä teollisuus-
viemärilinjasta. Selvitys sisälsi hankkeen taloudellisen loppuselvi-
tyksen (urakkasumma, lisätyöt ja hyvitykset) ja selostuksen vie-
märilinjan tämänhetkisestä toiminnasta). 
 
Edelleen merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan katsaus keskeisistä 
virkatehtävistä ja viranhoitoon liittyvistä tapahtumista kunnanhalli-
tuksen edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta. 
 
Merkittiin, että Kari Tasala poistui kokouksesta asiaa koskevan 
esittelynsä jälkeen klo 17.35. 
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Muut asiat 
 
Kh § 169 
31.10.2022  

1. Sote-kiinteistöjen/FSHKY:n kiinteistöjen tilanne. 
2. Talousarvion 2023 valmistelutilanne. 
3. Elinkeino- ja yritysasiat. 

 
Ehdotus 

1. Merkitään kiinteistöasioita koskeva ajankohtaiskatsaus tie-
doksi. 

2. Merkitään kunnan vuoden 2023 talousarviota koskeva valmis-
telutilanne ja valmisteluun vaikuttavia asioita koskeva selvitys 
tiedoksi. 

3. Merkitään elinkeino- ja yritysasioita koskeva tilannekatsaus tie-
doksi. 

Päätös 
1. Hyväksyttiin. 
2. Hyväksyttiin. 
3. Hyväksyttiin. 

 
Merkittiin, että jäsen Jenni Hakamäki poistui kokouksesta tämän 
asian käsittelyn aikana klo 18.50. 

 
 
 

 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  31.10.2022  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 163–169 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42200 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan.  
Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä 
peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2050 euroa. 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6140 euroa. 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa. 
Hankinta-asioissa peritään 2050, 4100 tai 6140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa 
ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi 
valituksen peruutuksen vuoksi. 
Markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevista muista kuin 
markkinaoikeudellisista asioista peritään hakemusmaksua 260 euroa. 
Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan korkeimmassa 
oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen 
ja määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin markkinaoikeudessa. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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