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olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

Lehtinen Rami, pj. 
Heikkilä Timo 
Kanerva Jyrki 
Kiiski Elina 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Nurmi Satu 
Stenberg Niina 
Palmu Susanna, varajäsen 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Hacklin Jorma, kunnanvaltuuston pj. 
Raiskio Sakari, kunnanvaltuuston 1. varapj. 
Kirkkola-Helenius Tarja, kunnanvaltuuston 2. varapj. 
Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika, hallinto- ja talousjohtaja 
 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 148–154 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet Timo 
Heikkilä ja Jyrki Kanerva. 
 

 
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 6.9.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Timo Heikkilä Jyrki Kanerva 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja 
esityslistat) 9.9.–30.9.2019  
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Työterveyshuollon järjestelyt  
 
Kh § 148 
2.9.2019 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä hyky on lopettamassa 

työterveyshuollon palvelujen tuottamisen. Hyky on tehdyt ao. pal-
velujen ostamisesta sopimuksen Terveystalo Oy:n kanssa. 

 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksessa on 

sovittu, että hyky tuottaa tai järjestää kunnille niiden tarvitsemat 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Työterveyshuolto kuuluu 
sopimuksen piiriin. Kunnilla on myös kahdenväliset sopimukset 
vuosittaisista työterveyshuollon palveluista. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi, että hyvinvointi-

kuntayhtymä ostaa työterveyshuoltopalvelut Terveystalo Oy:ltä, 
sekä että Jokioisten kunnan henkilöstön työterveyshuolto järjeste-
tään hyvinvointikuntayhtymän ja Terveystalo Oy:n sopimuksen 
perusteella Terveystalo Oy:n toimesta Terveystalo Oy:n tarjoa-
man kiinteän hinnoittelusopimuksen mukaisesti. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 
 
Kh § 149 
2.9.2019 Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 

1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Jokioisten kun-
ta on KuntaPron omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Saras-
tia Oy:n, omistaja (1650 osaketta). 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 
annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkö-
nä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. ta-
lous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankinta-
palveluita. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme ty-
täryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire 
Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olemaan n. 100 milj. euroa 
vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.  
 
Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen te-
kemisestä, joka korvaa mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuk-
sia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen täytäntöön-
panopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaa-
vien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä 
funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen 
jälkeen.  
 
Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen yhtiön yhtiöjärjes-
tykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden 
(pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se sisältää 
niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käy-
dään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Saras-
tia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neu-
vottelukunta, nimitysvaliokunta).  
 
Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sa-
rastian toiminnan tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat 
omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat 
hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus perustuu 
sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien 
kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa 
omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa 
yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelu-
kunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yh-
tiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset teh-
dään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toi-
mivaltaisessa toimielimessä. 
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Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat 
samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvot-
telukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin en-
nen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jo-
kaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi 
ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin tur-
vataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet 
Yhtiön strategisessa päätöksenteossa. 
 
Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vah-
vistetaan lisäksi siten, että omistajilla on vaikutusmahdollisuus yh-
tiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omistajat perusta-
vat nimitysvaliokunnan.  
 
Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6–8 jäsentä vuodeksi ker-
rallaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökoh-
tana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää 
kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön 
suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitys-
valiokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden 
lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.  
 
Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopi-
muksessa. Välittömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän jäl-
keen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa vali-
taan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävä-
nä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden 
osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet. 
 
Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on 
Sarastian seuraavaan, vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsi-
naiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytäntöönpa-
nopäivästä lukien.   
 
Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien 
aseman yhtiössä, uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osak-
keista luopuminen.  
 
Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin suh-
teisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on 
sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tu-
lee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen.  
 
Osakassopimus on esityslistan liitteenä (liite 12/2019). 
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Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakas-
sopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan sekä hallinto- ja talous-
johtajan allekirjoittamaan sen Jokioisten kunnan puolesta. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 6/2019. 
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Jokioisten keskustan asemakaavamuutos, Ajokujan alue 
 
Tela § 36 
19.6.2019 Tavoitteena laatia Jokioisten keskustaan, Keskuskadun ja Kenttä-

tien risteyksen eteläpuolelle Ajokujan alueelle, kortteleille 91, 97 
sekä niihin liittyville katu- ja torialueille asemakaavamuutos. 

 
 Työn sisältö perustuu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätök-

seen (1.3.2019), jolla se on kumonnut osittain kunnanvaltuuston 
16.5.2018 § 54 hyväksymän keskustan asemakaavan muutoksen. 
Kumoaminen koskee hyväksytyn asemakaavan Ajokujan katualu-
etta, korttelin 100 tontteja 8 ja 9 sekä korttelia 91. Muilta osin 
kunnanhallitus on määrännyt kaavan tulemaan voimaan MRL 201 
§:n mukaisesti. 

 
 Sweco Ympäristö Oy on lähettänyt 20.5.2019 päivätyn tarjouksen 

Keskustan asemakaavan muutoksesta Ajokujan alueelle. Kaavan 
laatimisen henkilötyön kustannukset ovat 8 900 euroa (alv 0 %). 

 Suunnittelutyö tehdään aikapalkkiolla Forssan seudun puitesopi-
muksen mukaisin tuntiveloitushinnoin. 

 
 Sweco Ympäristö Oy on laatinut Keskustan asemakaavan muu-

toksesta 14.6.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS), joka on esityslistan oheismateriaalina. 

 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään kaavoitushank-

keen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten osalliset voivat vai-
kuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutusta arvioidaan työn 
aikana. 

 
 Kaava-alueen pinta-alaa on tarkistettu, uusi pinta-ala on 1,29 ha. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää 
 

1. hyväksyä tehdyn suunnittelutarjouksen, 
2. hyväksyä 14.6.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunni-

telman kaavoitustyön pohjaksi, 
3. hyväksyä asetettavaksi yleisesti nähtäväksi MRL 63 §:n mu-

kaisesti Keskustan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman 30 päivän ajaksi kunnan ilmoitustaululle, 
kunnan Internet-sivuille sekä Jokioisten kirjastoon, 
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4. pyytää viranomais- ja yhteistyötahojen lausunnot osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman kohdan 6 (osalliset) mukaisesti. 

 

Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
  ehdotuksen. 
   
  - - - - - - - - 
 
Tela § 38 
28.8.2019  Keskustan asemakaavamuutoksesta, Ajokujan alue, on MRL 62 
  §:n ja MRA 30 §:n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen  
  suoritettu. 
 
  Kirjallisen mielipiteen esittämistä varten kaavaluonnos asetettiin 
  nähtäville ajalle 27.6.-26.7.2019 kunnan Internet-sivuille sekä 
  Jokioisten kunnan kirjastoon. Samalla asetettiin nähtäville 
  MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 
  Asiasta kuulutettiin 27.6.2019 Forssan Lehdessä ja kunnan 
  Internet-sivuilla. Lisäksi 2.7.2019 pyydettiin lausunnot seuraavilta 
  tahoilta: Hämeen Ely-keskus, Hämeen liitto, Lounea Palvelut Oy,  
  Jokioisten kunnan terveystarkastus (FSHKy), rakennusvalvonta ja 
  ympäristönsuojelu, Jokioisten kunnan sivistysosasto, Jokioisten  
  Yrittäjät ry, Forssan Verkkopalvelut Oy, kehitysinsinööri, kunnan- 
  insinööri, Elenia Oy, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Loimi- 
  Hämeen Jätehuolto Oy sekä Osuuskauppa Hämeenmaa. 
  Lausunnot piti jättää 9.8.2019 mennessä. 
 
  Lausunnon antoivat Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Elenia Oy ja 
  Hämeen Ely-keskus. Lisäksi Forssan seudun hyvinvointikuntayh- 
  tymän lausunto saapui 26.8.2019, yhtymähallitus kokousti 
  26.8.2019. Yhtään mielipidettä ei jätetty. 
 
  Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on valmistunut 16.8.2019 
  päivätty kaavaehdotus, joka on esityslistan oheismateriaalina. 
 
  Ehdotusaineisto sisältää Jokioisten keskustan asemakaava- 
  muutosta, Ajokujan alue, koskevan kaavaselostuksen, osallistu-
  mis- ja arviointisuunnitelman, asemakaavan seurantalomakkeen, 
  poistuvan asemakaavan sekä kaavakartan. 
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Ehdotus  Tekninen lautakunta  

- toteaa, että on valmistellut Jokioisten keskustan asemakaa-
vamuutoksen, Ajokujan alue, ehdotusvaiheeseen asti sekä  

- lähettää asemakaavamuutoksen kunnanhallituksen käsitte-
lyyn. 

 
Päätös  Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn  
  ehdotuksen. 
 
  - - - - - - - - - - - 
Kh § 150 
2.9.2019 Esityslistan oheismateriaalina on asemakaavakartta, osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma, poistuva kaava, seurantalomake ja 
16.8.2019 päivätty kaavaselostus. 

 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on 26.8.2019 
antanut asemakaavan muutosta koskevan lausuntonsa. Se tote-
aa, että sillä ei ole huomautettavaa esitetystä keskustan asema-
kaavan muutoksen kaavaluonnoksesta.  

  
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
  

1. merkitä FSHKY:n lausunnon tiedoksi, ja 
2. asettaa Ajokujan aluetta koskevan Jokioisten keskustan ase-

makaavamuutoksen MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
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Määräalan myyminen 
 
Kh § 151 
2.9.2019 Jokioisten kunta omistaa Pohjosen tilan, jonka pinta-ala on 

1,1511 ha. Tila koostuu kolmesta eri palstasta. Yksi tilan palstois-
ta sijaitsee Loimijoen rannassa (Vanhatie 114). Tämä palsta on n. 
3 461 m2 suuruinen ja sillä on kaksi purkukuntoista rakennusta. 
Päärakennukselle on sähköliittymä ja vesiliittymä (puhdas vesi), 
jotka sisältyvät kauppaan. Kunnanhallitus on asettanut kohteelle 
10 000,00 euron pohjahinnan. Kohdetta on yritetty myydä use-
amman kerran, tuloksetta. Nyt Lubomir Michna on kiinnostunut 
ostamaan Vanhatie 114:ssä sijaitsevan palstan rakennuksineen. 

 
Esityslistan liitteenä (liite nro 13/2019) on myytävän määräalan 
kartta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se 
 

1. hyväksyy myytäväksi Lubomir Michnalle Pohjosen tilasta (169-
408-1-1320) n. 3 461 m2 suuruisen määräalan sillä olevine ra-
kennuksineen ja liittymineen esityslistan liitteenä olevan kartan 
mukaisesti (myytävä määräala on merkitty karttaan violetilla 
värillä) 10 000,00 euron kauppahinnalla, 

2. päättää, että ostaja maksaa määräalan lohkomisesta aiheutu-
vat maanmittauskulut, 

3. päättää, että kauppaan ei sisälly tilaan sisältyviä osuuksia yh-
teisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin, vaan ne jäävät kokonai-
suudessaan kantatilalle. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 7/2019. 
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Viranomaisten pöytäkirjat / viranhaltijapäätökset 
 
Kh § 152 
2.9.2019 Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seuranta-

ryhmä 14.8.2019 
Johtoryhmä 19. ja 26.8.2019 
Hämeen maakuntahallitus 26.8.2019 

 

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 § 153 
2.9.2019  Kunnan verotulojen kehitys tammi-elokuussa 2019. Kokonaisve-

rokertymä on elokuun loppuun mennessä 12,73 milj. euroa. Tämä 
on 1 024 175 euroa edellisvuotta vähemmän. Kunnallisveroa on 
kertynyt tammi-elokuussa 935 085 euroa edellisvuotta vähem-
män. Yhteisöveron kertymä on puolestaan 98 135 euroa pienem-
pi. Kiinteistöveron kertymä on sen sijaan 9 045 euroa suurempi. 
Kunnallisveron merkittävästi pienempään kertymään vaikuttavat 
tulorekisterin ongelmat. Niistä johtuen osa tälle vuodelle kohdistu-
vista kunnallisverotuloista tilitettänee kunnalle vasta ensi vuoden 
puolella. Toinen keskeinen tekijä on verohallinnon uudistukset. 
Veronpalautuksia maksetaan eri aikataululla kuin ennen. Perintei-
sesti veronpalautukset ovat vaikuttaneet kunnan marraskuun tili-
tykseen, mutta nyt vaikutus kohdistuu useammalle kuukaudelle ja 
marraskuun tilitys tulee olemaan aiempaa suurempi. Omalta osal-
taan kunnallisveron kertymään vaikuttaa myös kunnan laskeva 
asukasmäärä ja yleinen taloudellinen tilanne. Tämänhetkisten tie-
tojen perusteella em. tekijöiden arvioidaan vaikuttavan siten, että 
kunnan kokonaisverotulot jäänevät loppuvuoden aikana 592 000 
euroa talousarviossa arvioitua pienemmiksi. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee edellä selostetun tiedoksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

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

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

 
 
 
 
Tarjous metsätilasta 
 
Kh § 154 
2.9.2019 Jokioisten Pellilän kylässä on myynnissä 13,33 ha metsätila 

(Lemmetty 1:1680). Tilaa myydään metsätilat.fi-palvelussa. Tar-
joukset tulee tehdä viimeistään 8.9.2019. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää tehdä tilasta tarjouksen. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 

 
  



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Kunnanhallitus ja valitusosoitus 
 2.9.2019  

 

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 148, 150–153 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 149, 154 
 
______________________________________________________ 
 
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: 149, 154 
 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

 

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. 
























