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Valtuustoaloite tähderuoan myymisestä 
 
Valt. § 82 
14.11.2018 Jokioisten Vihreiden valtuustoryhmä jätti seuraavan 14.11.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Koulujen, kuntien järjestämistä ruokaloista tähderuoan myyntiä 
on kokeiltu useissa kunnissa hyvin tuloksin. Ruokahävikin määrä 
on vähentynyt tai loppunut kokonaan. Tästä on ollut hyötyä myös 
taloudellisestikin. 
 
Suomessa kokonaisuudessaan ruokahävikin määrä on noin 335–
460 miljoonaa kiloa vuodessa. Koko ravitsemusalan, mukaanluet-
tuna ravitsemuspalvelut, kauppa, teollisuus ja kotitaloudet on näi-
den tuottama hävikki noin 10–15 %. Pelkästään kotitalouksista 
ruokaa heitetään roskiin 120–180 miljoonaa kiloa vuodessa. Se 
tarkoittaa 20–30 kiloa jokaista henkilöä kohden. 
 
Kunnan ruokaloista jää päivittäin tähderuokaa, vaikkakin aikai-
sempaa pienemmässä määrin. Tämä jäljelle jäänyt tähderuoka 
voitaisiin myydä henkilökunnalle ruokailun päättymisen jälkeen 
esimerkiksi seuraavan 15 minuutin aikana. Tämä järjestely ei ai-
heuttaisi juurikaan muutosta päivän työnkuvaan. Tällaisella kokei-
lulla ja muutoksella voitaisi tähderuoka saada käytännössä koko-
naan loppumaan.  
 
Hinnoitteluna voi olla lounaan hinta henkilökunnalle, mikä selkeyt-
tää myös kirjanpidollisia asioita. Maksu peritään palkasta, joten 
rahaa ei tarvitse käsitellä. 
 
Ehdotan, että Jokioisten kunta edistää kestävää kehitystä ja ta-
loudellisuutta aloittamalla käytännön, että ruoka, joka jää kunnan 
ruokaloista yli, myydään ruokailun päätyttyä työntekijöille halpaan 
hintaan. Omat astiat olisi käytössä tähderuokaa hakiessa, ettei 
luontoa tarvitsisi kuormittaa kertakäyttöpakkauksilla eikä lisäkuluja 
ruoasta tulisi pakkausten muodossa”. 
 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 

 
 - - - - - - - - - - 
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Kh § 209 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää tähderuoan myyntiä koskevan 

valtuustoaloitteen ruokapalvelujohtajan valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 141 
19.8.2019  Ruokapalvelujohtaja on antanut seuraavan selonteon aloitteen 

johdosta: 
 
Jokioisten kunnan ruokapalvelu tuottaa palveluja taloudellisesti ja 
kestävän kehityksen mukaisesti. Se pyrkii valmistamaan ateriat 
niin, ettei tähderuokaa jäisi. Henkilökunta on koulutettu valmista-
maan ruokaa niin, ettei hävikkiä syntyisi. 
 
Ruokaohjeet on laadittu keittiökohtaisesti annoskoon mukaan ja 
henkilökunta seuraa ruoan menekkiä päivittäin. Hävikkiä mitataan 
säännöllisesti ja puututaan toimintaan, jos havaitaan suuria hävik-
kimääriä.  
 
Ruokapalvelu valmistaa ja laittaa tarjolle vain sen määrän ruokaa 
mikä menee. Jos ruokaa on tehty yli tarpeen, sitä ei laiteta tarjolle 
vaan jäähdytetään ja käytetään myöhemmin. Palvelukeittiöt tilaa-
vat tarkkaan ruokaa keskuskeittiöltä. Mikäli ruokaa jää, se menee 
kunnan työpajalle.  
 
Henkilökunta seuraa asiakasmäärissä ja päivittäisessä toiminnas-
sa tapahtuvaa muutosta. Palvelukeskus Intalankartanon osastoil-
ta jäävää ruokaa ei voi enää uudelleen käyttää, mutta tähänkin 
asiaan on kiinnitetty huomiota, jotta osastoille voidaan toimittaa 
juuri tarvittava määrä ruokaa. 
 
Ruokapalvelu kehittää ruokalistoja asiakaslähtöisesti. Ruokapal-
velussa on lisätty salaattitarjontaa ja valikoimaa, mistä asiakkaat 
ovat antaneet kiitosta. Ruokapalvelussa käytetään osaksi (mah-
dollisuuksien mukaan) lähialueella tuotettuja raaka-aineita sekä 
suositaan kotimaisia tuotteita.  
 
Parantamalla ruokalistaa, ottamalla asiakastoiveet huomioon ja 
kiinnittämällä huomiota valmistettavan ruoan ja hävikin määrään, 
on päästy hyviin tuloksiin hävikin määrän vähenemisessä ja  
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ruokailijoiden tyytyväisyydessä. Ruokapalvelun toiminnassa täh-
deruoan määrä jää niin pieneksi, että sen myyminen kaikista keit-
tiöistä ei ole tarkoituksenmukaista. Intalankartanossa sitä myy-
dään pienimuotoisesti ja myynti voidaan hoitaa siellä olevan kas-
san kautta. 
 
Tuskin koskaan päästään siihen tilanteeseen että ruokaa on juuri 
sopivasti, ettei jää yhtään tähteitä. Silloin herää kysymys, onko 
asiakas saanut riittävästi ruokaa. Ruokapalvelussa ei rajoiteta tar-
jottavan ruoan määrää, vaan asiakas saa syödä niin paljon kuin 
tuntee tarvitsevansa, jotta saa itsensä kylläiseksi ja ravinnonsaan-
ti on riittävä. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä ruokapalvelujohtajan aloitteen 

johdosta antaman selostuksen tiedoksi ja ehdottaa valtuustolle, 
että se toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 
 
Kh § 142 
19.8.2019 Vertailu talousarvioon 

Kokonaistoimintatuotoista on toteutunut 50,1 % (3 586 480 eu-
roa). Toimintakuluista puolestaan on toteutunut 51,9 % 
(17 942 574 euroa). Suunnitelman mukaisista poistoista on osa-
vuosikatsaukseen kirjautunut 58,9 % (767 615 euroa). 

 
Hallinto- ja talousosaston (sis. sosiaali- ja terveyspalvelut) toimin-
tatuotoista on toteutunut 47,1 % ja toimintakuluista 50,6 %. Sivis-
tysosaston toimintatuotoista on toteutunut 62,1 % ja toimintaku-
luista 52,4 %. Teknisen osaston toimintatuotoista on toteutunut 
49,3 % ja toimintakuluista 55,7 %. Selvimmin teknisellä osastolla 
ovat alkuvuoden käytön perusteella mahdollisesti ylittymässä lop-
puvuoden aikana palvelujen ostoihin ja aineisiin, tarvikkeisiin sekä 
tavaroihin varatut määrärahat. 

 
Rahoitus 
Kunnan kokonaisverotulot ovat ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta 
9 979 938 milj. euroa. Tästä kunnan tuloveron osuus on 
9 442 345 euroa ja yhteisöveron 512 623 euroa. Kiinteistöveroja 
on kertynyt 24 969 euroa. Talousarvioon sisältyy verotuloja yh-
teensä 19 611 000 euroa. Tästä on tammi-kesäkuussa toteutunut 
50,9 %. 

 
Elokuussa saatujen verotukseen liittyvien tietojen perusteella 
näyttää siltä, että vuoden 2019 talousarvioon ennakoidut verotulot 
eivät tule toteutumaan täysimääräisinä. Kunnallisveron kertymäksi 
arvioidaan nyt 17 176 000 euroa koko vuodelta. Tämä on 
337 000 euroa talousarviota vähemmän. Yhteisöverokertymä jää-
nee myös talousarviota pienemmäksi. Yhteisöverokertymäksi ar-
vioidaan nyt 863 000 euroa. Tämä on 255 000 euroa talousarviota 
vähemmän.  

 
Yhteensä kokonaisverotulojen arvioidaan jäävän loppuvuoden ai-
kana 592 000 euroa arvioitua pienemmiksi. 

 
Valtionosuuksia on kertynyt 4 626 258 euroa, mikä on talousarvi-
osta 50,1 %. 

 
Alkuvuoden aikana nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 1 100 000 
euroa. Samaan aikaan vanhoja lyhennettiin 599 516 eurolla.  
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Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 400 000 eurolla. Kokonai-
suutena kunnan lainakanta kasvoi 900 483 eurolla. 

 
Tammi-kesäkuussa lainojen koronmaksuun käytettiin 38 650 eu-
roa. Tämä on 33,4 % talousarvioon varatusta määrärahasta. Ly-
hytaikaiset lainat, joissa korko on ollut 0 % tai jopa negatiivinen, 
ovat tuoneet säästöä korkomenoihin. 

 
Investoinnit 
Alkuvuonna käytettiin investointeihin 134 659 euroa. Merkittävim-
piä kohteita olivat katuvalot ja niihin liittyvät kaapelityöt sekä vie-
märöintiin liittyvät työt. Varsinaisia rakentamistöitä ei tehty, aino-
astaan pienimuotoisia kiinteistöremontteja. 

 
Tulos 
Tammi-kesäkuun vuosikate on 238 411 euroa ja tulos -
529 203 euroa. Vuonna 2018 tammi-kesäkuun vuosikate oli 
1 389 000 euroa ja tulos 617 172 euroa. 

 
Alijäämäinen osavuositulos johtuu mm. siitä, että useissa käyttö-
talouden menolajeissa on pientä ylitystä siellä täällä keskimääräi-
seen käyttöön (50,0 %) verrattuna. Koko vuoden talousarvio on 
tehty varsin tiukaksi, siinä ylijäämäksi ennakoidaan 12 518 euroa, 
joten liikkumavara on pieni. 

 
Esityslistan oheismateriaalina ovat kunnan virallinen tuloslaskel-
ma 30.6.2019, rahoitusosan toteutuminen, osastokohtaiset käyttö-
talouden toteumavertailut ja investointiosan toteumavertailu. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus  
 

1) merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2019 tietoonsa 
saatetuksi, ja 

2) lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 

 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 19.8.2019 239 14 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Elinvoimaa Hämeeseen ry:n vastinraha-anomus 
 
Kh § 143 
19.8.2019 Elinvoimaa Hämeeseen ry:n tavoitteena on lisätä Kanta-Hämeen 

tunnettuutta ja vetovoimaisuutta kiinnostavana ja monipuolisena 
matkailualueena, edistää maakunnan elinvoimaa matkailun alue-
talousvaikutusten ja matkailutoimialan kasvun myötä sekä luoda 
maakuntaan uusi matkailutarjonnan myynti- ja markkinointikana-
va. Lisäksi tavoitteena on rakentaa matkailutoimijoiden tavoitteel-
linen ja toiminnallinen verkosto. Yhdistyksen tavoitteena on tule-
vaisuudessa hyödyntää seutukuntien ja maakunnan matkailutoi-
mialan toimintaedellytysten kehittämisessä myös erilaisia hanke- 
ja projektirahoituksia sekä toimia matkailuhankkeiden koordinoija-
na. 

 
Yhdistys on käynnistänyt toimintansa loppuvuonna 2018. Toimi-
alajäseniä yhdistyksellä on n. 100, kannatusjäseniä 3 ja kuntajä-
seniksi ovat liittyneet Hattula, Hausjärvi, Hämeenlinna, Janakkala, 
Loppi ja Riihimäki. Elinvoimaa Hämeeseen haluaa toimia koko 
maakunnan vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden hyväksi. 

 
Yhdistys anoo Jokioisten kunnalta 11 538,97 euron vastinrahaa 
kunnan asukaslukuun perustuen vuosille 2020–2021. Hämeenlin-
nan kaupunki on myöntänyt yhdistykselle jo tälle vuodelle erik-
seen vastinrahaa 150 000,00 euroa. Hämeenlinnalla on ajatukse-
na, että yrityskentältä saadaan vastinrahana euro eurosta 
-periaatteella sama summa, jonka kaupunki sijoittaa. Yhdistyksen 
kokonaisrahoitukseksi vuosille 2020–2021 on suunniteltu 
530 639,60 euroa. 

 
Elinvoimaa Hämeeseen ei tuone Lounais-Hämeen alueelle tai Jo-
kioisten kunnalle sellaista erityistä lisäarvoa, että kunnan muka-
naolo yhdistyksessä tai vastinrahoituksessa olisi tiukassa talou-
dellisessa tilanteessa tarkoituksenmukaista. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Jokioisten kunta ei liity Elinvoimaa 

Hämeeseen ry:n jäseneksi eikä osallistu vastinrahoitukseen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Lausunnon antaminen Uusioaines Oy:n ympäristöluvan  
muutoshakemuksesta 
 
Kh § 144 
19.8.2019 Aluehallintovirasto on pyytänyt kunnan ja ympäristölautakunnan 

lausuntoa Uusioaines Oy:n tekemästä ympäristöluvan muutosha-
kemuksesta. 

 
 Yhtiö hakee: 
 

1. Vaahtolasituotteen jäteluokituksen päättymistä. Tuotetta 
voidaan jäteluokituksen päättymisen jälkeen myydä myös 
Suomen rajojen ulkopuolelle. 

2. Vaahtolasitehtaalle ja lasinpuhdistuslaitokselle vastaanotet-
tavan lasijätteiden yhdistämistä yhteen koko laitosaluetta 
koskevaksi vastaanottomääräksi. 

3. Vaahtolasin varastoimislupaa pinnoittamattomalle alustalle. 
4. Muutosta vaatimukseen hulevesijärjestelmän kiintoaineen 

erotusjärjestelmävaatimukselle. Laitoksella ei enää harjoi-
teta puun murskaustoimintaa. 

5. Muutosta hulevesiojien tarkkailutiheyteen vuoden 2020 
syksystä alkaen. 
 

Nyt annettavan kunnan lausunnon lisäksi asiasta antaa lausun-
non Forssan ympäristölautakunta. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää lausuntonaan esittää, että sillä ei ole 
huomautettavaa Uusioaines Oy:n ympäristöluvan muutoshake-
muksen suhteen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi todettiin, että kunnan ympäristöviranomainen 
antaa asiasta erillisen asiantuntijalausunnon. 
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Valtuustoseminaari 3.–4.9. 
 
Kh § 145 
19.8.2019 Valtuustoseminaari pidetään 3.–4.9.2019 Petäyksessä (Petäys 

Resort, Tyrväntö). 
 
Ehdotus Keskustellaan valtuustoseminaarin 3.–4.9.2019 aiheista. 
 

Kunnanjohtaja selosti kunnanhallitukselle valtuustoseminaarin oh-
jelmaluonnosta. Ohjelmassa mm. katsaus kuluvan vuoden talou-
den tilanteeseen ja osavuosikatsaukseen, ennuste vuoden 2020 
valtionosuuksista, verotuloista sekä tiedossa olevista ja/tai suun-
nitelluista toiminnan muutoksista sekä hallintokuntakohtaiset läh-
tökohta-asetelmat ensi vuoden suunnitteluun. Lisäksi keskustelu 
mm. kuntien välisen yhteistyön edelleen syventämisestä valta-
kunnallisten trendien valossa sekä aiheeseen liittyviä ryhmätöitä. 

 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi kunnanjohtajan selostuksen ja asiaa kos-

kevan keskustelun tiedoksi. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 146 
19.8.2019 Johtoryhmä 5. ja 12.8.2019 
 

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

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen.  
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Kunnanhallitus 19.8.2019 243 14 

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

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Ilmoitusasiat 
 
Kh § 147 
19.8.2019 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 5.6.2019 luonnoksesta 

hallituksen esitykseksi laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttami-
sesta. 

 
 Kunnanjohtajan vastaus 12.8.2019 kyselyyn ”Selvitys kuntien 

sote-tuottajaroolista”. 
 
 Lapsiasiavaltuutetun kirjelmä 6.8.2019 Suomen kunnille ”Lasten 

koulumatkat”. 
 
 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) julistaa haettavaksi 

avustuksen vuokra-asukkaiden talousneuvontaan ajalle 1.8.–
30.9.2019. Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien 
ehkäiseminen (ASTA) –kokeiluhankkeeseen. Avustus on suuruu-
deltaan enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, ja sitä 
voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, yleishyödylliset vuokrataloyh-
tiöt, säätiöt ja järjestöt. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus merkitsi edellä esitellyt asiakirjat tiedoksi.  
 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 19.8.2019  
 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 141, 142, 144–147 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 143 
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten kunnanhallitus 
Keskuskatu 29 A 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 143 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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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. 
 
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 §). 
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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. 


