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Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 

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

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nummenranta Charlotte 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 

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 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 31–36 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Elina 
Kiiski ja Charlotte Nummenranta. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Rami Lehtinen 
  
 
Petri Lehtonen (§ 35) Mika T. Rantala 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 28.2.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Elina Kiiski  Charlotte Nummenranta 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 2.3.–23.3.2020  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Esityksen tekeminen yhtiökokoukselle Pellilä Oy:n hallituksen jäseniksi 
 
Kh § 31 
24.2.2020 Kunnanvaltuusto on viime kokouksessaan päättänyt perustaa Pel-

lilä Oy -nimisen osakeyhtiön hoitamaan mahdollisia yrityshankkei-
ta. 

 
   Yhtiön yhtiöjärjestyksessä (4 §) todetaan: 
  

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja lisäksi kahdes-
ta neljään (2–4) muuta varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsen-
tä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiölle ei 
valita toimitusjohtajaa.” 

 
Nyt muodostettavasta hallituksesta on syytä tehdä suurin yhtiöjär-
jestyksen mahdollistama sekä sovittava myös kierrosta eri val-
tuustoryhmien välillä. 
 

Ehdotus  Kunnanhallitus 
1. päättää esityksen tekemisestä Pellilä Oy:n hallituksen jäsenik-

si ja varajäseniksi, sekä  
2. sopii eri valtuustoryhmien kierrosta yhtiön hallituksessa. 

 
 Päätöksen hallituksen nimeämisestä tekee Pellilä Oy:n yhtiöko-

kous. 
 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää Pellilä Oy:n hallituksen 

jäseniksi Rami Lehtistä, Petri Lehtosta, Satu Nurmea ja Jukka Pe-
rälää sekä hallituksen puheenjohtajaksi Kari Tasalaa. 

 
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää Pellilä Oy:n hal-
lituksen varajäseniksi Timo Heikkilää, Tarja Kirkkola-Heleniusta ja 
Ursula Mansikkaa. 
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Kuntalaisaloite Jokioisten pääkirjaston omatoimiasioinnista ja  
laajennetusta aukiolosta 
 
Kh § 32 
24.2.2020 Kuntalaisaloite.fi -palvelun kautta on tehty kunnalle 28.11.2017 

seuraava aloite: 

Suomessa on jo yli 100 yleisten kirjastojen kirjastopistettä, jotka 
ovat laajentaneet aukioloaikojaan ottamalla käyttöön kulunval-
vonnan, lainausautomaattien ja kameravalvonnan avulla toteute-
tun omatoimiasioinnin. Ehdotan, että Jokioisten pääkirjastoon to-
teutettaisiin omatoimiasioinnin mahdollistavat tekniset ratkaisut 
(kulunvalvonta, lainaus- ja palautusautomaatit, kameravalvonta), 
jotta me kuntalaiset voisimme käyttää kirjaston lainauspalveluita 
ja lehtisalia myös viikonloppuisin, arkipyhinä, aikaisin aamulla ja 
myöhään illalla. 

Kuntalaisaloite lyhyesti 

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja 
muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa 
koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä 
aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. 

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suori-
tetut toimenpiteet.  

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asuk-
kaista, on asia otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kulues-
sa asian vireille tulosta.  

Kuntalain 25 §:n mukaan vähintään neljä prosenttia kunnan 15 
vuotta täyttäneistä asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kan-
sanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin valtuuston on viipymättä 
päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. 

Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kunta-
lainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, 
sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Suomen 
kuntalaisilla on ollut aloiteoikeus jo vuodesta 1977 alkaen. Aloite-
oikeus on kirjattu kuntalakiin ja se on voimassa kaikissa Suomen 
kunnissa. Kuntalaisen aloiteoikeus tarjoaa käytännössä myös yk-
sittäisille kuntalaisille mahdollisuuden saattaa tärkeinä pitämiään 
asioita suoraan päätöksenteon piiriin. 
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Aloitteessa esitetään yleensä parannusta johonkin asiantilaan, ja 
aloitteella pyritään usein edistämään jonkin laajemman ryhmän 
etua. Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai ha-
kemukseen. Hakemuksesta on kyse silloin, kun asukas toimii asi-
anomaisena omassa asiassaan ja hakee esimerkiksi lupaa, etuut-
ta tai avustusta.   

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan 
sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kun-
nassa kuuluu.  

Kunnan kirjaamo on alun perin lähettänyt aloitteen kunnankirjas-
tolle. Aloite on käsittelyssä. Jokioisten Vihreät teki 4.2.2020 val-
tuustoaloitteen omatoimikirjasto -malliin siirtymisestä. On tarkoi-
tuksenmukaista yhdistää näiden aloitteiden käsittely, koska ky-
seessä ovat sisällöltään vastaavat aloitteet. 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että kirjaston omatoimiasiointia ja laajen-
nettua aukioloa koskeva kuntalaisaloite huomioidaan sisällöltään 
vastaavan valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä ja lähettää sen 
vapaa-aikalautakunnalle asian valmistelussa huomioon otettavak-
si. 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 
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Ilmoitusasiat 
 
Kh § 33 
24.2.2020 Metsähallituksen 3.2.2020 päivätty tutkimus-, metsästys- ja maas-

toliikennelupa Lukelle Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueil-
la. Lupa oikeuttaa luvanhaltijat liikkumaan, seuraamaan, pyydys-
tämään ja merkitsemään suurpetoja (karhu, susi, ilves, ahma), 
hirvieläimiä (hirvi, metsäpeura, metsäkauris, valkohäntäkauris), 
villisikoja sekä metsähanhia kaikilla Metsähallituksen hallinnoimil-
la valtion alueilla, mukaan lukien luonnonsuojelualueita. 

 
 Kuntien takauskeskuksen 7.2.2020 saapunut vuosi-ilmoitus. Joki-

oisten kunnan osuus 31.12.2019 Kuntien takauskeskuksen ta-
kausvastuusta oli 31 275 430 euroa ja kunnan mahdollista vas-
tuusta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 20 577 euroa. 

 
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin perussopimus, joka on muutettu 

1.1.2020 alkaen jäsenkuntien valtuustojen hyväksynnällä. 
 
 Forssan seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 

toimintakatsaus 2019. 
 
 Pirkanmaan ELY-keskuksen kutsu viettämään Kokemäenjoen 

vesistöalueen Vesivisioviikkoa 30.3.–5.4.2020. 
 
 Opetusministeri Li Andersson vierailee Jokioisilla 29.2.2020. Hän 

tapaa kunnan ja Luonnonvarakeskuksen edustajia sekä tutustuu 
Jokioisten kartanoon ja Paanan kouluun. Paanan koululla on vie-
railun yhteydessä yleisötilaisuus klo 12.30–13.30. 

 
Keskusteltiin seudullisen rakennustarkastuksen toiminnasta. To-
dettiin, että jatkossa olisi tärkeää kehittää palvelua siten, että Jo-
kioisten kunnantalolla toteutetaan säännöllisesti rakennustarkas-
tajan päivystys. 

 
Kunnanjohtaja Jarmo Määttä ilmoitti eroavansa Jokioisten kun-
nanjohtajan virasta 1.4.2021 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi ja 
pitävänsä tätä ennen yhdenjaksoisesti pitämättömät vuosiloman-
sa, 1.9.2020 alkaen sekä osittain myös kesän aikana. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat ja ilmoitukset 

tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi edellä esitellyt asiakirjat ja ilmoitukset tie-

doksi. 
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Alustavan sitoutumisen ilmoittaminen Hämeen liitolle osallistumisesta  
sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen kehittämishankkeeseen 
 
Kh § 34 
24.2.2020 Hämeen liitto on pyytänyt kunnilta alustavia sitoutumisia osallis-

tumisesta sote-rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen valmiste-
luhankkeeseen. Hanke liittyy Tulevaisuuden sote -keskushank-
keeseen siten, että valtionapuviranomainen arvioi avustuspäätös-
tä tehdessään molempien hankkeiden muodostamaa kokonai-
suutta. 

 
Jokioisten kunta on tehnyt päätöksen osallistumisesta Tulevai-
suuden sote -keskushankkeeseen. Näin ollen on syytä olla muka-
na myös nyt puheena olevassa alueellisessa kehittämishank-
keessa. 
 
Myönnettävän valtionavustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 
80 % hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kokonaiskustan-
nuksista. Hankkeen omarahoitusosuuteen voidaan käyttää kunta-
rahoitusosuutta, joka on myönnetty Hämeen sote -valmisteluun. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa alustavan osallistumisen sote- 
rakenneuudistusta tukevaan alueelliseen kehittämishankkeeseen 
ja puoltaa hankehakemuksen jättämistä. Hankekokonaisuuden 
ohjaus tapahtuu yhdessä Tulevaisuuden sote -keskushankkeen 
kanssa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Elonkierron Ystävät ry:n avustusanomus 
 
Kh § 35 
24.2.2020 Elonkierron Ystävät ry anoo 21.2.2020 lähettämällään hakemuk-

sella Jokioisten kunnalta 20 000,00 euron avustusta toimintaansa 
vuodelle 2020. Avustusta käytettäisiin mm. palkkakustannuksiin, 
alueen ylläpitokuluihin, tarvittaviin vakuutuksiin, viljelytarvikkeisiin, 
eläinten hoitoon ja markkinointikuluihin. 

 
Vuonna 2019 kunta avusti Elonkierron ylläpitoa 20 000,00 eurolla 
Luonnonvarakeskukselle maksetulla avustuksella. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää Elonkierron Ystävät ry:lle 

20 000,00 euron toiminta-avustuksen vuodelle 2020. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

Merkittiin, että Rami Lehtinen ei esteellisenä (yhteisöjäävi) osallis-
tunut tämän asian käsittelyyn. 

 
Merkittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimi tämän asian kä-
sittelyn ajan II varapuheenjohtaja Petri Lehtonen. 
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Henkilöstön rekrytointiperiaatteet 
 
Kh § 36 
24.2.2020 Kunnanhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 

yhteydessä 13.1.2020 (§ 3) henkilöstön rekrytointia koskevat pe-
riaatteet seuraavasti: 

 
Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämiseen) 
on etukäteen pyydettävä kunnanhallituksen erillinen lupa, siitäkin 
huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisältyy talousar-
vioon. 

 
Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleen täyt-
tämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa, ennen toimen tai 
viran auki julistamista. Uudelleen täyttämisen perusteista ja tar-
peesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys. 

 
Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin olemassa 
olevan vakanssin / nimetyn henkilön sijaisuuteen silloin, kun se on 
toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet tulee hoitaa ensi-
sijaisesti sisäisin järjestelyin. 

 
Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikaisia 
työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuokraamalla 
työvoimaa. 

 
Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa ilman 
kunnanhallituksen lupaa. 

 
Määräaikaisen työvoiman osalta on kuitenkin havaittu, että sen 
palkkaamisen sitominen olemassa olevan vakanssin / nimetyn 
henkilön sijaisuuteen aiheuttaa ongelmia silloin kun asiakkaalla 
on tarve ja oikeus nopeaan palveluun, esim. lasten päivähoitopai-
kan osalta perhepäivähoidossa tai henkilökohtaisessa avustaja-
tarpeessa koulussa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että täyttölupaa ei tarvitse hakea enintään 

6 kk pituiseen määräaikaiseen työvoiman tarpeeseen silloin, kun 
se johtuu asiakkaan välittömästä palvelutarpeesta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuk-

sen. Lisäksi päätettiin, että enintään 6 kk pituiseen määräaikai-
seen työvoiman tarpeeseen pitää kuitenkin saada kunnanjohtajan 
lupa. 

 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 1(3) 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
  24.2.2020  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 31–34, 36 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 35 
 
______________________________________________________ 
 
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: 35 
 
_______________________________________________________ 
 
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. 


