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

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastajien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta)
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allekirjoitus ja
varmennus
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Maanantai 25.1.2021 klo 17.00–20.20
Jokioisten Tietotalo, yläkerta / Teams
Raiskio Sakari, pj.
Heikkilä Timo
Kanerva Jyrki
Kiiski Elina
Lehtonen Petri
Mansikka Ursula
Nummenranta Charlotte
Nurmi Satu
Stenberg Niina
Hacklin Jorma, valtuuston pj.
Okkonen Petri, valtuuston 1. varapj.
Kirkkola-Helenius Tarja, valtuuston 2. varapj.
Rantala Mika, kunnanjohtaja vs.
Mäkelä Birgitta, klo 18–20.20
Sillanpää Jari, klo 18-20.20
Tasala Kari, klo 18–20.20
Pylkkönen Jaana, sihteeri
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 11–18
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Timo
Heikkilä ja Charlotte Nummenranta.

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Sakari Raiskio

Jaana Pylkkönen

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 29.1.2021
Allekirjoitukset

Timo Heikkilä

Charlotte Nummenranta

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja
esityslistat) 1.2.–22.2.2021
Virka-asema

Kunnanjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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nro

25.1.2021
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Jokioisten kunnan valtionosuuspäätös 2021
Kh § 11
21.1.2021

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2021 on tehty. Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi valtionosuuksien yhteydessä kunnille
maksetaan verotulomenetysten korvaus ja kotikuntakorvaukset.
Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 593 miljoona euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 362 miljoonaa euroa
vuonna 2021.
Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten
korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 955 milj. euroa vuonna 2021.
Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa (9.4.2020) päätetty
ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 88 milj. € vuonna 2021. Loppuosa vähennyksestä tehdään vuonna 2022.
Koronaepidemiaan liittyviä tukia maksetaan kunnille vuonna 2021
valtionosuuden yhteydessä 46 miljoonaa euroa. Tästä 31 milj. euroa jaetaan kuntien välillä kunnallisverojen suhteessa ja loppuosa
15 milj. euroa asukasta kohden tasasuuruisesti (2,80 €/as).
Jokioisten kunnalle on myönnetty Valtiovarainministeriön valtionosuuspäätöksen 31.12.2020 mukaisesti valtionosuutta vuodelle
2021 yhteensä 10 271 967 euroa, 855 996 euroa kuukaudessa.
Jokioisten kunnan valtionosuus muodostuu seuraavasti:
-kunnan peruspalvelujen valtionosuus 9 077 632 euroa
-verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 2 339 938 euroa
-kotikuntakorvaustulot 246 247 euroa
-kotikuntakorvausmenot -291 001 euroa
-veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten
korvaus 2 635 765 euroa

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

kokouspäivämäärä
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-verolykkäysten takaisinperintä -73 220 euroa
-opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus -1 323 456 euroa
Yhteensä 10 271 967 euroa.
Vuonna 2020 valtionosuuspäätös oli 9 821 212,00 euroa. Kunnan
valtionosuus kasvaa edellisvuodesta 450 755 eurolla.
Valtuuston vahvistamaan vuoden 2021 talousarvioon arvioitiin
ennakkolaskennan perusteella valtionosuuden määräksi
10 422 190 euroa. Toteutunut valtionosuus on siis 150 223 euroa
talousarviota pienempi.
Valtionosuuksia on yleensä tarkistettu valtiovarainministeriön toimesta talousarviovuoden aikana. Tästä johtuvat muutokset voivat
hieman lisätä tai vähentää vuodelta kertyvää lopullista valtionosuutta.
Valtionosuuspäätös liitetietoineen on laskennallisilta perusteiltaan
oikea, eikä siitä ole tarkoituksenmukaista tehdä oikaisuvaatimusta.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä selostetun, vuoden 2021
valtionosuuspäätöksen tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että päätöksestä ei tehdä oikaisuvaatimusta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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mika.rantala@jokioinen.fi
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Sopimus terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista vuonna 2021
Kh § 12
25.1.2021

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Jokioisten kunnan
välille on laadittu sopimus terveydenhuollon (sis. erikoissairaanhoito) ja sosiaalitoimen palveluista ajalle 1.1.–31.12.2021.
Sopimus liitteineen on esityslistan liitteenä (liite nro 2/2021). Liitteenä on taulukko kuntamaksuosuuksista, kuntalaskutusaikataulu
ja sosiaalitoimen sekä terveydenhuollon suoritemäärät.
Kunta maksaa sopimuksessa määritellyistä palveluista
17 414 215 euron kokonaiskorvauksen. Vuoden 2020 sopimuksessa vastaava summa oli 16 635 037,00 euroa.
Kokonaiskorvaus nousee vuodelle 2021 yhteensä
779 178,00 euroa. Tämän lisäksi maksetaan erikseen eräistä palveluista, jotka on määritelty sopimuksessa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun sopimuksen vuoden
2021 terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista.

Päätös

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Pöytäkirjan liite nro 2/2021.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
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Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan käsittely
Kh § 13
25.1.2021

Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan pöytäkirja
27.11.2020 pidetystä kokouksesta.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjan
tietoonsa saatetuksi sekä käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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mika.rantala@jokioinen.fi
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset
Kh § 14
25.1.2021

Hallinto- ja talousjohtaja 18.1.2021
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 5.1.2021
Pääluottamusmiesten ajankohtaispalaveri 17.12.2020

Ehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
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Ilmoitusasiat
Kh § 15
25.1.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 15.1.2021 kunnille ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymille covid-19 -rokotusten järjestämisestä ja rekisteröinnistä.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 8.1.2021 päivätty ilmoitus tien katkaisusta, U-5635, Mattilan silta, Jokioinen. Tie 13567 eli
Jänhijoentie katkaistaan liikenteeltä Mattilan sillan kohdalta
25.1.2021 klo 8.00 ja avataan viimeistään 27.1.2021 klo 8.00.
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän tiedote 11.1.2021 (oheismateriaalina) ”Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän organisaatio
on uudistettu”.
Kauppakirja 15.1.2021. Myyty omakotitontti Pyölintieltä.
Ilmoitus 18.1.2021 / osakesiirto Kiinteistö Oy Jokiläänissä.

Ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
Merkittiin, että pidettiin ns. ”koronainfo”, jossa kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle tämänhetkistä tautitilannetta seudulla ja
sen johdosta kunnassa tehtyjä toimenpiteitä. Kunnassa noudatetaan sairaanhoitopiirin suosituksia, joiden mukaisesti mm. lasten
ja nuorten harrastustoimintaa rajoitetaan ja kunnanvirasto pidetään suljettuna 25.1.–15.2.2021.
Merkittiin, että klo 18.46 aloitettiin kokouksen iltakouluosuus.
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Ikääntyville kotiin kuljetettavat ateriat
Kh § 16
25.1.2021

Päätös

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tuottavuusohjelmassa on
vuoden 2020 aikana käsitelty ehdotuksena, ettei kuntayhtymä enää
tuottaisi ikääntyneille kotiin kuljetettavia aterioita. Vanhuspalveluiden
palvelualuejohtaja on lähestynyt alueen kuntia ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:tä alustavalla kyselyllä asiaa koskien.
Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti vahvana alustavana kannanottonaan, että jatketaan nykyisillä palveluilla.
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Kunnan ehdokkaat kunnan kokonaan omistamien tai
kunnan osakkuusyhtiöiden hallituksiin
Kh § 18
15.1.2018

Seuraaviin yhtiöiden hallituksiin tulee valita kunnan ehdokkaat.
Hallitusten jäsenet valitaan ao. yhtiöiden yhtiökokouksissa.
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot
Kuntaa edustavina hallituksen jäseninä ovat toimineet Jukka
Heinämäki, Harri Saarinen (varapj.), Mika T. Rantala ja Kari Tasala (pj.) Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Matti Könkö ja
Jussi Tiensuu.
Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalo
Kuntaa edustavina hallituksen jäseninä ovat toimineet Jorma
Hacklin ja Pentti Kirkkola (pj.). Varajäsenenä on toiminut Jyrki
Kanerva.
Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo
Kuntaa edustavina hallituksen jäseninä ovat toimineet Pentti
Kirkkola (pj.), Risto Klemelä ja Mika T. Rantala.
Hallituksen varajäseninä ovat toimineet Pauli Marttila ja Jukka
Perälä.
Jokioisten Museorautatie Oy
Kuntaa edustavana hallituksen jäsenenä on toiminut Jarmo
Määttä (pj.). Kunnasta ei varajäsentä.
Jokioisten Vedenhankinta Oy
Kuntaa edustavana hallituksen jäsenenä on toiminut Jukka Perälä. Yhtiön hallituksessa ei varajäseniä.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Kuntaa edustavana hallituksen jäsenenä/varajäsenenä (vuorokausin Ypäjän edustajan kanssa) on toiminut Tarja KirkkolaHelenius.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan ehdokkaat em. yhtiöiden
hallituksiin toimikaudeksi 2018–2021.

Päätös

Asian käsittely päätettiin yksimielisesti siirtää kunnanhallituksen
jatkokokoukseen 18.1.2018.
---
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Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seuraavat ehdokkaat
yhtiöiden hallituksiin toimikaudeksi 2018–2021.
Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asunnot
Jukka Heinämäki, Harri Saarinen, Mika T. Rantala ja Kari Tasala.
Hallituksen varajäseniksi Petri Okkonen ja Jussi Tiensuu.
Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalo
Jorma Hacklin ja Pentti Kirkkola. Varajäseneksi Jyrki Kanerva.
Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo
Pentti Kirkkola, Risto Klemelä ja Mika T. Rantala.
Hallituksen varajäseniksi Pauli Marttila ja Jukka Perälä.
Jokioisten Museorautatie Oy
Leena Puura. Kunnasta ei varajäsenehdokasta.
Jokioisten Vedenhankinta Oy
Jukka Perälä. Ei varajäsenehdokasta.
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
Tarja Kirkkola-Helenius (vuorokausin Ypäjän edustajan kanssa).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen.
----------Harri Saarisen erottua Kiinteistö Oy Jokioisten Vuokra-asuntojen
hallituksen jäsenyydestä kunnanhallitus on 10.8.2020 § 106 valinnut hänen tilalleen kunnan ehdokkaaksi Petri Okkosen, ja varajäsenehdokkaaksi Timo Heikkilän.

Kh § 17
25.1.2021
Puheenjohtajan
ehdotus

Pentti Kirkkola on ilmoittanut haluavansa erota Kiinteistö Oy Jokioisten Yritystalon hallituksen jäsenyydestä.
Kunnanhallitus päättää nimetä toimikauden 2018–2021 jäljellä
olevaksi ajaksi kunnan jäsenehdokkaaksi Kiinteistö Oy Jokioisten
Yritystalon hallitukseen Mika T. Rantalan.
Ursula Mansikka kannatti puheenjohtajan ehdotusta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen.
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Salainen asia
Kh § 18
25.1.2021

Asia on lain mukaan salainen / Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta / 24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Mika T. Rantala
050 592 5858
mika.rantala@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Kunnanhallitus

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
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25.1.2021

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät: 13–17
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät: 11, 12, 18
______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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: 11, 12, 18
_______________________________________________________
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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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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.

3(3)

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 muutoksenhakijan 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
1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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