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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
JLTK § 29
Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
___________________
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Pöytäkirjantarkastajan valinta
JLTK § 30
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Timo Niemi.
___________________
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Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokousajat vuonna 2018
JLTK § 31

Valmistelija: Jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs

Jäteasiainpäällikön ehdotus:
Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää vuoden 2018 kokouspäiviksi
seuraavat:
Tiistai 20.02.2018 klo 16
Tiistai 15.05.2018 klo 16
Tiistai 25.09.2018 klo 16
Tiistai 16.10.2018 klo 16
Tiistai 11.12.2018 klo 16
Kokouspaikkana Imatran kaupungintalo,
Virastokatu 2, 55100 Imatra.
Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai voidaan pitää ylimääräisiä
kokouksia. Kokouksen alkamisaikaa tai kokouspaikkaa voidaan tarvittaessa sovitusti muuttaa.
Päätös:

Hyväksyttiin muutoksella, että syyskuun kokouspäivä on 18.9.2018.
___________________
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Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän/Etelä-Karjalan
keskussairaalan hakemus poikkeuksesta luovuttaa jäte kunnan
järjestämään jätehuoltoon.
JLTK § 32

Valmistelija: Jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs
Etelä-Karjalan sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän hallintojohtaja Keijo Siiskonen on lähettänyt poikkeushakemuksen jätehuollon
järjestämisestä koskien Etelä-Karjalan keskussairaalaa.
Kuivajätettä syntyy 26,33 tonnia/vuosi.
Jätteet lajitellaan yhdyskuntajätteen (paperi, lasi, metalli, keräyskartonki ja pahvi), orgaaninen jätteen, pistävän- ja viiltävän jätteen, tartuntavaarallisen ja muun vaarallisen jätteen osalta.
Hakemuksessa (Dnro: 2427/11/03/02/2017) haetaan poikkeuslupaa
ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019 yksityisen jätehuoltopalvelun käytölle.
Etelä-Karjalan jätelautakunta on 16.12.2014 § 38, myöntänyt poikkeuksen järjestää jätehuolto kuntapalvelun ulkopuolella vuoden
2017 loppuun.
Hakemusta hallintojohtaja perustelee seuraavasti:
"Jätelain (2011/646) 32 §:n (Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto) mukaan kunnan on järjestettävä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja
koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajätteen jätehuolto.
Eduskunnan käsittelyssä on maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskeva hallituksen esitys (HE 15/2017 vp). Viimeksi mainitun esityksen mukaan Etelä-Karjalaan muodostettaisiin maakunta, joka olisi oikeudelliselta luonteeltaan julkisoikeudellinen yhteisö. Maakunnat hoitaisivat niille laissa
säädettäviä tehtäviä, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi. Nykyisen aikataulun mukaan kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirrettäisiin perustettavalle maakunnalle 1.1.2020 alkaen.
Etelä-Karjalan keskussairaalan jätehuolto on järjestetty yksityisen
palvelutuottajan toimesta. Jätehuolto on ollut toimiva ja sisällöltään
jätelain mukainen. Maakuntauudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle 1.1.2020 eikä
kunnalla ole enää tuolloin jätelain 32 §:ssä tarkoitettua velvollisuutta
sosiaali - ja terveyspalvelujen jätehuollon järjestämiseen.
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Eksoten, Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen, nykyisen keskussairaalan jätehuoltopalvelujen tuottajan Lassilan & Tikanojan ja Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n edustajat keskustelivat keskussairaalan
jätehuollosta 18.9.2017. Jätehuollon siirtämistä kunnalle tilanteessa,
jossa kunnan vastuu jätehuollon järjestämiseksi todennäköisesti
poistuu kahden vuoden kuluttua, ei pidetty järkevänä.
Lassila & Tikanojan edustaja totesi, että he voivat edelleen tuottaa
keskussairaalan jätehuollon. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n edustaja piti nykyistä järjestelyä tarkoituksenmukaisena."
Hakemuksesta on pyydetty Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n lausunto:
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy / Asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö
Mari Ilvonen on antanut 1.12.2017 seuraavan lausunnon:
"Etelä-Karjalan Jätehuollolla ei ole huomautettavaa Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän poikkeuslupahakemukseen jätehuoltomääräyksistä.
Jäteasiainpäällikön ehdotus:
Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää myöntää poikkeuksen Etelä-Saimaan keskussairaalan järjestää jätehuolto jätelain 32 §:n vaatimuksesta poiketen jätelain 42 §:n nojalla ajalle 1.1.2018 31.12.2019.
Päätöksen perusteluna todetaan, että nykyinen jätehuolto on ollut
toimivaa. Lisäksi jätelain 42 §:n edellytykset täyttyvät paremmin nykyisellä palveluntarjoajalla sairaalan jätteiden erityispiirteisyydestä ja
tyhjennystiheydestä johtuen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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Etelä-Karjalan jätehuollon palvelutaso vuoteen 2022
JLTK § 33

Valmistelija: Jäteasiainpäällikkö Juha Hyrkäs
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on tehnyt esityksen jätehuollon palvelutasosta vuoteen 2022. Esityksessä on päivitetty nykyinen palvelutaso.
Palvelutaso on pääosin sama, kun nyt voimassa oleva. Voimassa
olevaa peruspalvelutaso - asiakirjaa on täydennetty kuntakohtaisilla
yleistiedoilla, jätehuollon toimijoilla, ja palvelupisteiden osoitetiedoilla. Sisältöön on tehty pieniä tarkennuksia esimerkiksi Hyödyksi asemien aukioloaikoja on määritelty tarkemmin.
Palvelutason hyväksyminen on säädetty Etelä-Karjalan jätelautakunnan päätettäväksi ( Etelä-Karjalan jätelautakunnan johtosääntö
§ 5, kohta 10).
Jätelain 34 §:ssä edellytetään kunnan jätehuollon täyttävän tietyt
laatuvaatimukset:
1) käytettävissä on tarpeen mukaan kiinteistöittäinen jätteenkuljetus;
2) käytettävissä on riittävästi vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisia vastaanottopaikkoja, jotka ovat vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa;
3) käytettävissä on riittävän monipuoliset muut jätehuoltopalvelut,
kuten etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen;
4) jätteen keräys ja kuljetus järjestetään ja mitoitetaan siten, että ne
vastaavat mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrää ja laatua;
5) jätteenkuljetuksen ja jätteen alueellisen vastaanoton järjestelyistä
tiedotetaan riittävästi ja riittävän usein.
Asian tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Palvelutasoehdotus on kuulutettu Etelä-Karjalan kuntien ilmoitustauluilla 29.9 - 1.11.2017 välisenä aikana ja kuulutus on julkaistu kuntien nettisivuilla.
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Kuulutus on julkaistu myös seuraavissa sanomalehdissä:
Etelä-Saimaa:
Paikallislehti Joutseno:
Luumäen lehti:
Länsi-Saimaan sanomat:
Parikkalan-Rautjärven sanomat:
Ruokolahtelainen:
Uutisvuoksi:

sunnuntai 1.10.2017
torstai 5.10.2017
torstai 5.10.2017
torstai 5.10.2017
torstai 5.10.2017
torstai 5.10.2017
sunnuntai 1.10.2017

Toiminta-alueen kunnilta, jätelain valvontaviranomaisilta; Imatran
seudun ympäristötoimelta, Lappeenrannan seudun ympäristötoimelta, Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta on palvelutasoehdotuksesta pyydetty
lausunnot.
Lausunnot ja kannanotot
Palvelutasosta on annettu seuraavat lausunnot ja kannanotot:
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta § 45, 31.10.2017:
"Hyötyjätteiden erilliskeräilyn osalta Etelä-Karjalan jätehuollon palvelut ovat hyvin järjestetty mm. tuottajavastuista keräilyä täydentämällä
ja keräyspisteitä uusimalla. Lisäksi Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n
parina viime vuonna järjestämät maksuttomat jätteiden vastaanottokuukaudet kotitalouksille ovat olleet erittäin positiivinen lisä peruspalvelutasoon.
Päivitetyn jätehuollon palvelutasomäärittelyn osalta tulee huomioida
seuraavaa:
Jätehuoltoviranomaisen ylläpitämä jätehuoltorekisteri tulee täydentää viemäriverkoston ulkopuolisten kunnan vastuulla olevien kiinteistöjen sakokaivolietteiden keräilyn osalta, mikäli tätä ei ole jo toteutettu.
Jäteasemien ilta- ja viikonloppuaikoja tulisi jonkin verran lisätä esimerkiksi lisäämällä 30.000 asukkaan luokka Hyödyksi asemiin. Aukioloaikojen laajentamista tai painottamista erityisesti ilta-aikoihin tulisi
selvittää.
Puutarhajätteen keräyskierrokset myös syksyisin vähentäisivät yleisille alueille kuljetettavaa haravointi ja risujätettä.
Lääkejätteiden osalta tulee määrittelyssä käyttää minimitasossa yksi
piste/10.000 asukasta sekä vähintään yksi piste/kunta.
Jäteneuvonnan yhdeksi tavoitteeksi tulee asettaa vuosittain roskaamista ehkäisevä kampanja yhdessä siihen halukkaiden kuntien
kanssa.
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Hyötyjätteiden keräämisen palvelutasoa eli onnistumista kuvaisi lasin, metallin, kartongin ja muovin keräilyt kilot/asukas/v.
Jätteiden keräystavoitteiden saavuttaminen (60 %) tulee ottaa huomioon myös palvelutasoa pohdittaessa.
Muutoin palvelutasoluonnos vastaa jätelain 34 §:n laatuvaatimuksia."
Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta § 106, 18.10.2017:
"Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunnon, joka on saman sisältöinen kun edellä oleva
lupalautakunnan lausunto."
Lappeenrannan kaupunginhallitus § 521, 30.10.2017:
"Kaupunginhallitus saattaa edellä olevan kaupunkikehityslautakunnan lausunnon Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle tiedoksi ja
huomioon otettavaksi jätehuollon palvelutasomäärittelyn päivityksessä."
Viranhaltijalausunto Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta, ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen 5.10.2017:
"Luumäen kunnassa on säilytettävä nykyisen tasoinen aluekeräyspisteverkosto johtuen suuresta kesäasuntojen määrästä. Luumäen
kunnassa sijaitseva Hyödyksi - aseman tulee olla auki vähintään 14
h/viikko kesäaikana (1.5-31.109, talviaikana aukioloaika vähintään 6
h/viikko. Erittäin tärkeää on, että asema on auki lauantaisin sekä
myös jonakin arkipäivänä aseman tulee olla auki klo 16.00 jälkeen.
Vaarallisten jätteiden jäteaseman vastaanoton lisäksi on tärkeää järjestää vähintään kerran vuodessa em. jätteiden keräyskampanja.
Puutarhajätteiden vastaanotto tulee tulevaisuudessa olla asukkaille
ilmaista.
Tiedottaminen ja erilaiset kampanjat ovat tärkeitä, esim. ilmaisia jätteiden vastaanottokuukausia on tarpeen järjestää tulevaisuudessakin."
Luumäen kunnan tekninen lautakunta § 59, 19.10.2017:
"Tekninen lautakunta toteaa, että Luumäen kunnan ympäristönsuojelusihteerin antama lausunto tuo hyvin esille lautakunnan tahtotilan
palvelutason määritykseen. Tekninen lautakunta esittää Luumäen
kunnanhallitukselle, että se antaa Luumäen kunnan lausunnon ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijalausunnon mukaisesti."
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Luumäen kunnanhallitus § 306, 06.11.2017:
"Kunnanhallitus antaa lausuntonaan Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle liitteen mukaisen lausunnon
(= ympäristönsuojelusihteerin lausunto)."
Parikkalan kunnanhallitus, § 183, 31.10.2017:
"Parikkalan kunta toteaa lausuntonaan, että esitetty palvelutaso vastaa kunnan tavoitteita ja jätehuollon järjestelyjä kunnan alueella.
Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo 1.11.2017:
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole asiassa lausuttavaa."
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n vastine lausuntoihin
Lappeenrannan kaupungin lausunnot:
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunta § 45, 31.10.2017, Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta § 106, 18.10.2017
Lappeenrannan kaupunginhallitus § 521, 30.10.2017
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy seuraa Hyödyksi-asemien kävijämääriä
ja hyödyntää seurantatietoja aukioloaikojen suunnittelussa. Suuremmilla ja vilkkaimmilla asemilla (kuten Toikansuon Hyödyksi-asema
Lappeenrannassa) aukioloaikoja on jo lisätty palvelutasoehdotuksen
(yli 10 000 asukasta). Aukioloajoissa on pyritty huomioimaan sekä
päivä- että vuorotöissä käyvien asukkaiden tarpeet.
Puutarhajätteiden keräyskierrosten järjestäminen syksyisin nostaisi
merkittävästi jätehuollon kustannuksia, mikäli keräyskierrokset toteutettaisiin tasapuolisesti kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa.
Lääkejätteiden vastaanotosta Etelä-Karjalan Jätehuolto on tehnyt
sopimuksen kaikkien Etelä-Karjalan alueella toimivien apteekkien
kanssa. Lappeenrannan alueella (ml. Joutseno ja Ylämaa) toimii tällä hetkellä 9 apteekkia ja lisäksi kaksi sivuapteekkia joissa kaikissa
vastaanotetaan kotitalouksien lääkejätteitä, neuloja ja ruiskuja. Lääkejätteiden keräyksen laajentaminen apteekkien lisäksi muihin keräyspaikkoihin ei ole järkevää, sillä lääkejätteiden vastaanotossa
täytyy huomioida mm. henkilösuoja-asiat sekä ilkivalta (lääkkeiden
varkauksien) mahdollisuus. Näin ollen lääkejätteiden vastaanotto on
sidoksissa toimivien apteekkien määrän kanssa.
Etelä-Karjalan Jätehuolto osallistuu lähtökohtaisesti mielellään kuntien jätehuollon ja kierrätykseen liittyviin tempauksiin ja kampanjoihin, kuten roskaantumisen ehkäisyyn liittyvään kampanjaan.
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Pakkausjätteiden tuottajat (RINKI Oy) vastaa asuinkiinteistöjen ja
Rinki Oy:n omilta ekopisteiltä kerätystä pakkausjätteistä, ja raportoi
myös keräämistään jätemääristä. Rinki Oy:tä ei ole velvoitettu luovuttamaan keräämiään määrätietoja Etelä-Karjalan Jätehuolto
Oy:lle. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy seuraa omilta ekopisteiltään kerättyjä jätemääriä, mutta nämä määrätiedot eivät kerro kokonaistilannetta luotettavasti. Mikäli tuottajien tiedot saadaan Etelä-Karjalan
Jätehuollon haltuun, voidaan niitä hyödyntää raportoinnissa ja palvelutason onnistumisessa.
Luumäen kunnan lausunnot:
Ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijalausunto 5.10.2017, tekninen
lautakunta § 59, 19.10.2017, ja kunnanhallitus § 306, 6.11.2017.
Luumäen kunnan alueella on tehty viime vuosien aikana aluekeräyspisteverkoston uudistus (keräyspisteiden sijoittelu ja keräyskaluston
uusiminen). Etelä-Karjalan Jätehuollolla ei ole suunnitelmissa harventaa aluekeräyspisteverkostoa nykyisestä.
Luumäellä sijaitseva Taavetin Hyödyksi-aseman aukioloajat täyttävät nykyisellään kunnan antaman lausunnon vähimmäisedellytykset
(lauantaiaukioloja tarjotaan kesäisin) eikä aukioloaikoja ole tämän
hetkisen tilanteen valossa tarvetta supistaa. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy seuraa Hyödyksi-asemien kävijämääriä ja hyödyntää seurantatietoja aukioloaikojen suunnittelussa lisäten niitä tarvittaessa.
Vaarallisen jätteen keräyskierrokset järjestetään vuosittain jokaisessa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueen kunnassa.
Kotitalouksien puutarhajätteiden pienerien vastaanotto on masutonta nykyisen jätemaksutaksan sekä Hyödyksi-asemien ja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen vastaanottohinnaston mukaisesti, eikä tähän ole toistaiseksi tarvetta tehdä muutosta.
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy tiedottaa ja neuvoo asiakkaitaan jätehuollossa aktiivisesti, esimerkiksi jakelemalla asiakaslehden kahdesti vuodessa kaikkiin toiminta-alueen kotitalouksiin. Erilaisia kampanjoita voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan.
Jäteasiainpäällikön vastine lausuntoihin:
Lappeenrannan kaupungin lausunnot:
Lieterekisteriä on ylläpidetty vuodesta 2014 lähtien. Rekisteritiedot
ovat siltä osin puutteelliset, etteivät ne kata koko maakunnan yleisen
viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen koko määrää (n.
30 000 kiinteistöä). Ongelmia on ollut myös tietojen saannista kuljetusyrittäjiltä ja pienimuotoisilta tyhjentäjiltä, kuten maatalousyrittäjiltä.
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Ensi vuonna on jätehuoltoviranomaisen tarkoitus teettää selvitys lietteenkuljetuspalveluista ja niiden kattavuudesta. Lietteenkuljetus- rekisteri katsotaan tarpeelliseksi ja sen tulee tulevina vuosina kattaa
mahdollisimman tarkasti kuljetuksen piirissä olevat kiinteistöt.
Kierrätyskelpoisen jätteen määrien seuranta olisi tärkeää varsinkin
kun EU-jätedirektiivit vaativat yhä tiukkenevaa kaikkien jätejakeiden
kierrätystä raaka-aineeksi. Alueellisestikin määrätieto on tärkeää,
koska kierrätyksen toimimattomuus ja mahdolliset puutteet jätehuollon järjestämisessä tulisivat tällöin paremmin julki.
Liite:

Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2022 - ehdotus liitteenä

Jäteasiainpäällikön ehdotus:
Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää hyväksyä "Jätehuollon palvelutaso vuoteen 2022"- ehdotuksen jätehuollon minimi palvelutasoksi
vuoden 2021 loppuun saakka jätelain 34 §:n nojalla.
Jätelautakunta pitää tärkeänä, että Hyödyksi-asemien käyttäjämääriä aktiivisesti seurataan jäteyhtiön taholta ja jos tarvetta ilmenee, niin aukioloaikoja lisätään.
Päätös:

Hyväksyttiin.
___________________
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12.12.2017

Ympäristövalvonnan talouden katsaus sekä sitovien tavoitteiden toteuma
10/2017
1946/02/02/02/2017
JLTK § 34

Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari
Taloustilanne sekä sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään
kokouksessa. Siihen voi etukäteen tutustua käyttämällä Google
Chrome selainta linkistä: http://paattajatimatra.weebly.com .

Oheismateriaali:

Ympäristövalvonnan talouden katsaus sekä toiminnallisten
tavoitteiden toteuma 10/2017

Jäteasiainpäällikön ehdotus:
Lautakunta merkitsee talouden toteuman ja toiminnallisten
tavoitteiden toteuman 10/2017 Etelä-Karjalan lautakunnan osalta
tiedokseen.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
___________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
29 - 31, 34

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:

HValL 3 §:n 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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista klo 15 mennessä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan 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, osoitteet:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
30 päivää
32, 33

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika
30 päivää
Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Valitusaika
14 päivää

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 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.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät:

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä
asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
pöytäkirjaan

Liitetään

