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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Kanerva Jyrki, pj. 
Heikkilä Timo 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Sakkinen Eija, varajäsen 
Into Petri, varajäsen 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, valtuuston pj. 
Raiskio Sakari, valtuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 25–30 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Petri 
Lehtonen ja Satu Nurmi. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 14.2.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Lehtonen Satu Nurmi 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 17.2.–9.3.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Valtuuston kokouksen 4.2.2020 päätösten laillisuuden  
toteaminen ja täytäntöönpano 
 
Kh § 25 
10.2.2020 Kuntalain 96 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa muun muassa 

valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnas-
ta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toi-
mivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhalli-
tuksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipy-
mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuus-
to pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallin-
to-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. 
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika pää-
töksestä on kulunut. 

 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen 4.2.2020 

päätökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja suorittaa niiden 
täytäntöönpanon seuraavasti: 

 
Valtuustoaloite venevalkaman rakentamisesta 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Valtuustoaloite seutukunnallisesti yhtenevästä kaavoitukses-
ta 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Valtuustoaloite kaavamuutoksesta 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmas-
tovaikutusten arvioinnista 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Forssan seudun kuntien yhteistyön kehittäminen vuosina 
2020–2024 
Ote Humppilan, Tammelan ja Ypäjän kunnille sekä Forssan kau-
pungille. 
Ote Jokioisten koulutuslautakunnalle 
Ote Jokioisten tekniselle lautakunnalle 
Ote Jokioisten vapaa-aikalautakunnalle 
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Pikku-Liesjärven leirikeskuksen kehittämistä koskeva työ-
ryhmäraportti 
Ei täytäntöönpanoa (tiedostusasia) 
 
Valtuustoaloite kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisestä 
Ote aloitteen tekijälle 
Ote tekniselle lautakunnalle 
 
Valtuustoaloite haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien 
maksujen uudelleen määrittämisestä 
Ote tekniselle lautakunnalle (uudelleen valmisteluun) 
 
Valtuustoaloite tonttien hinnoittelusta 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Valtuustoaloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta materi-
aalihankinnoissa 
Ote aloitteen tekijälle 
 
Valtuustoaloitteiden käsittelytilanne 
Uudelleen valmisteluun kuntosalimaksujen alentamista ja nuorten 
työllistämistä koskevien aloitteiden osalta. 
Muilta osin ei täytäntöönpanoa (tiedotusasia) 
 
Jokioisten kunnan ja Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n välisen 
kiinteistökaupan hyväksyminen 
Ote Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:lle 
Kauppakirjan allekirjoitus 
 
Pellilä Oy -nimisen osakeyhtiön perustaminen 
Perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja muut perustamistoimet 
 
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Jokioisten kunnan 
kokonaan omistamalle Pellilä Oy -nimiselle osakeyhtiölle 
Ote perustettavalle yhtiölle 
 
Valtuustoaloite omatoimikirjasto-malliin siirtymisestä 
Käsitellään erikseen 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Janne Roinisen luottamustoimet 
 
Kh § 26 
10.2.2020 SDP:n valtuutettu Janne Roininen on kuollut joulukuussa 2019. 
 

Janne Roininen oli valtuuston jäsen, valtuuston vaalilautakunnan 
jäsen, Forssan yhteislyseon johtokunnan jäsen ja vapaa-
aikalautakunnan varajäsen. 
 
Luottamushenkilön kuollessa hänen sijalleen nousee ko. puolu-
een 1. varavaltuutettu. Valtuuston puheenjohtaja kutsuu 1. vara-
valtuutetun valtuutetuksi valtuuston kokouksessa. Varavaltuutetun 
tilalle keskusvaalilautakunta nostaa uuden varavaltuutetun edellis-
ten kuntavaalien tulosten mukaisesti. 
 
SDP:n ensimmäinen varavaltuutettu on Eija Sakkinen. 
 
Forssan yhteislyseon johtokuntaan kuuluu seitsemän jäsentä. 
Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kunta nimeävät kukin johto-
kuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. 
Roinisen henkilökohtainen varajäsen on Niina Stenberg. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle 
 

1. että se toteaa Janne Roinisen luottamustoimet päättyneeksi 
kuoleman johdosta, 

2. että valtuuston puheenjohtaja kutsuu SDP:n ensimmäisen va-
ravaltuutetun Eija Sakkisen valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi 2017–2021, 

3. että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan jäsenen vaalin 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017–2021, ja 

4. että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa 
nostamaan uuden varavaltuutetun edellisten kuntavaalien tu-
losten mukaisesti, 

5. että se suorittaa vapaa-aikalautakunnan varajäsenen vaalin. 
 

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä Forssan yhteislyseon johto-
kuntaan uuden jäsenen Janne Roinisen tilalle jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi 2017–2021 ja uudelle jäsenelle henkilökohtaisen va-
rajäsenen. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen ja valitsi Forssan yhteislyseon johtokunnan jäseneksi 
Emmi Romppaisen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen 
Niina Stenbergin. 
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Valtuustoaloite omatoimikirjasto-malliin siirtymisestä 
 
Valt. § 17 
4.2.2020 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloit-

teen: 

”Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjastoa, johon on asennettu asiak-
kaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä. Omatoimiaikoi-
na kirjastossa ei ole henkilökuntaa. Kirjastoon pääsee näyttämällä 
kortinlukijalle kirjastokorttia. Videovalvonta taltioi asiakkaat. Oma-
toimikirjastoissa on myös edelleen aikoja, jolloin henkilökunta on 
paikalla entiseen tapaan. 

Siteeraus uudesta kirjastolaista (1492/2016 § 6 ):   

Yleisen kirjaston tehtäviä 

 tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin  
 ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa  
 edistää lukemista ja kirjallisuutta 
 tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja 

käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon 
 tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja 

kansalaistoimintaan 
 edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua 

 
Kirjaston tehtäviä, joihin omatoiminen kirjastokonsepti vapauttaa 
henkilökunnan työaikaa ovat ainakin: 

 kirjavinkkaus 
 medialukutaidon edistäminen 
 lukupiirit 
 digineuvonta 
 aineistojen sisältöjen monipuolinen esiin nostaminen ja ko-

koelman houkuttelevan esillepanon edistäminen 
 työpajatoiminta 
 palvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa asiakkaiden 

kanssa 
 hakeutuva palvelu, jossa kirjasto hakeutuu ihmisten luo 

(vanhainkodit, päiväkodit, koulut jne) 
 

Esitämme, että Jokioisissa selvitetään omatoimikirjaston teknisiä 
vaatimuksia ja kustannuksia sekä siirrytään omatoimikirjasto-
malliin soveltuvin osin.  

Jokioisissa 4.2.2020 

Marjo Ramstadius ja Ursula Mansikka”. 
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Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 27 
10.2.2020 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen Jokioisten kun-

nankirjaston ja vapaa-aikalautakunnan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 28 
10.2.2020 Koulutuslautakunta 28.1.2020 
 Hallinto- ja talousjohtaja 30.1.2020 
 Sivistystoimenjohtaja 30.10.2019 
 Hämeen liiton maakuntahallitus 20.1.2020 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ky:n hallitus 21.1.2020 
 

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 yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 29 
10.2.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön 30.1.2020 saapunut esiselvityspyyntö 

vapaan sivistystyön opintohallintojärjestelmistä ja tiedonsiirrosta 
Koski-tietovarantoon. 

 
 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset: 

- 5.12.2019 perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoi-
minnan vuoden 2019 laskennallisten ohjaustuntimäärien korjauk-
sesta 

- 31.12.2019 opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökus-
tannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, 
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen 
tarkistamisesta vuodelle 2019 

- tarkistettu laskelma kunnan omarahoitusosuuden muodostumi-
sesta vuodelle 2019. 

 
Metsähallituksen luontopalvelujen 24.1.2020 päivätty tutkimuslupa 
ympäristöhallinnon sammaltyöryhmälle näytteenottoon ja liikkumi-
seen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suoje-
luun varatuilla alueilla koko maassa. Lupa on voimassa 27.2.2020–
31.12.2024. 
 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.1.2020 päivätty ilmoitus Ge-
nencor International Oy:n (Jokioinen) entsyymitehtaan toiminnan lo-
pettamisesta ja ympäristöluvan rauettamisesta. 
 
KT Kuntatyönantajien yleiskirje 2/2020 Virka- ja työehtosopimus 
ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta. 
 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 
27.1.2020 § 8 Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
valmistelu. 

 
 Suomen Kuntaliiton kutsu kuudenteen Suomalais-venäläiseen ystä-

vyyskuntakongressiin 8.–10.6.2020 Zavidovossa ja Tverissä. 
 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Iltakoulu 
 
 
Kh § 30 
10.2.2020 Kunnanhallitus ja johtoryhmä pitivät kokouksen yhteydessä ilta-

koulun ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista. 
 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä tilannekatsaukset ja 

käydyt keskustelut tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että kunnanhallituk-
sen ja johtoryhmän muut iltakoulut pidetään 6.4., 1.6., 24.8., 5.10. 
ja 14.12.2020 (kokousten yhteydessä). 

 
 
 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  10.2.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 25, 27–30 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 26 
 
______________________________________________________ 
 
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: 26 
 
_______________________________________________________ 
 
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 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
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 Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


